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1 . Abaújdevecser, Ortás-földek
( Borsod-Aba új-Ze mplén megye) B?
2002. május 2-án egy bronztekercset vittek a forrói Abaúj
Múzeumba. A lelet 12,5 kg súlyú. Eredeti bronzkori da
rab, s a találótól 10 OOO Ft-ért megvásárolta a múzeum.
Helyszíni szemlét tartottunk a tárgy lelőhelyén,
melyet a község belterületétó1 É-ra, a Csere-oldalon túl,
Berti-kútjától Ny-ra, az Ortás-földek É-i oldalán, az er
dő szélén, a Békás-tó és a magassági pont közti terület
sáv Ny-i végében találtunk. A terület szántó, melyen 510 cm-es napraforgóvetés van. Bejártuk a területet, az
egész hegytető gömbölyű kaviccsal borított, egy kis ob
szidiándarabot és egy kovadarabot találtunk.
A hitelesítő feltárást 2002 . szeptember 30. és októ
ber 5. között végeztük. Támpontunk a Békás-tó és a
223,8 m magassági pont volt. A magassági ponttól É-ra,
a Békás-tó felé 45 m-re húztuk az I. kutatóárkot, (10x2
m) tájolása Ny-K. Kézi erővel kezdtünk ásni, két ásó
nyom után üresnek bizonyult. A magassági ponttól Ny
ra 55 m-re kezdtük az É-D-i tájolású II. kutatóárkot,
(90x0,40 m), mely szintén üresnek bizonyult. A III. ku
tatóárok a másodikra merőlegesen D-ró1 É felé 25,5 m
re kezdődött, Ny-K irányú, (103x0,40 m, mélysége: 1,32
m) és szintén üres volt.
Mindhárom kutatóárokra jellemző, hogy a felső hu
muszréteg átlag 30 cm vastag, kavicsos, alatta sárga, il
letve vörös a talaj. Egykori településnek, leletnek, fa
szénnek nyoma sincs.
Az Ortás-földek ÉK-i részén kovarögöket találtunk,
kőpengéket gyűjtöttünk, de ezek a Berti-kútja körüli neo
lit telep szóródásai.1 Neolit leleteket találtunk terepjá
ráskor a Berti-kútjától K-re, a Devecseri-patak K-i part
jánál, a 01 25/8 hrsz. területen is.
Bronzkori leló11elyre utaló adatunk Pesty Frigyes
helynévtárából van.
Devecserben a neolit telepek felsóob rétegeiben oly
kor talált bronzkorba sorolható cserepeket Csoma József.2
Nagy Dezső fémkeresővel kutatta át a területet. Csak
az Ortás-földek É-i végénél, a lejtőhöz közel talált apró
bronzdarabokat, melyeket esetleg a bronzkorra datál
hatunk.
B. HELLEBRANDT MAGDOLNA

2. Abony határa
( Pest megye) U, R , LT, Sza, A, Á, Kk
2002 márciusában a Nemzeti Autópálya Rt. megbízásá
ból terepbejárást végeztünk a 4. sz. főút 76,8-94 km,

2

CsoMA JózsEF: Ő störténelmi nyomok Abaújmegyében. ln: Felső
magyarországi Múzeum-egylet Xl. évkönyve. Kassa, 1892.
Abaúj-Toma vármegye a honfoglalás előtt. ln: Történelmi Köz
lemények Abaúj-Toma vármegye és Kassa múltjából. 1910. 1. szám,
33-48. 38-39.
CsOMA JózsEF: Abaúj-Toma vármegye a honfoglalás előtt. ln: Tör
ténelmi Közlemények Abaúj-Toma vármegye és Kassa múltjából.
1910. 3. szám, 185-192. 189.

Abonyt elkerülő szakaszán. Az elkerülő út nyomvona
lának abonyi, 79,5-94 km szakaszán az útépítés 18 lelő
helyet érintett. Közülük három leló11elyen gyűjtöttük
az alföldi vonaldíszes kultúra leleteit (Abony 45„ 49. és
60. lh.), további 3 leló11ely (Abony 39„ 48„ 52. lh.) ke
véssé jellegzetes anyaga szintén középső újkőkori lehet.
Badeni edénytöredéket Abony 60. lelőhelyen találtunk,
néhány rézkori-bronzkori töredékkel együtt. Több le
lónelyen (Abony 41„ 42„ 44„ 50„ 51 „ 55.) találtunk jel
legtelen őskori töredékeket. Kelta kerámiát az Abony
39. leló11elyen gyűjtöttünk. Szarmata-késő szarmata le
ló11elyek Abony 39„ 41„ 42„ 44„ 48„ 49„ 52„ 5 5 „ 62.;
valószínűleg szarmata kori lelónelyek az 53., 54. szá
mú. Avar kori telepek az Abony 52„ 5 3 „ 60. lh. Árpád
kori települések: Abony 45„ 46„ 48„ 49., 5 2 „ 5 3 „ 5 5 „
61 . l h . Késő középkori kerámiát három lelőhelyen
(Abony 44„ 45„ és 50.) gyűjtöttünk. A terpbejárás lelet
anyaga a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
Munkatársak: dr. Simon László, Bartuczné Farkas Ildi
kó, Dinnyés Ágnes, Dinnyés Dóra, Fazekas László, Fo
dor Péter, Gera Ágnes, Tószegi Orsolya, Zoltán Péter és
Zsoldos Attila.
DINNYÉS IsTV ÁN

3. Acsa, Rovnya
( Pest megye) Pa
2002-ben végeztem a hitelesítő ásatást a felső paleolit
lelőhelyen. A felszíni leletkoncentrálódás helyén, PAS
módszerrel rögzített alappontból kiindulva öt, 1 x 10 m
es, É-D tájolású kutatóárkot húztunk. A felszíntó1 szá
mítva, néhány centiméteres eltéréssel 60-80 cm mély
ségben in situ helyzetben felső paleolit települési fel
színt találtunk mind az öt árokban, ami a település mi
nimum 25x10 m-es kiterjedését bizonyítja. A települési
szintet eszközök, szilánkok, okker- és faszénszemcsék je
lölték. Fauna nincs. A talajtanos kutatók helyszíni megál
lapítása szerint a nagyon savas kémhatású talaj kedve
zőtlen a csontok fosszilizációjához. A mintegy 10 cm vas
tagságú réteget három bontási szintben preparáltuk, ha
gyományosan dokumentáltuk, a leleteket beszállítottuk
a Magyar Nemzeti Múzeumba. A terepet rendeztük. Az
ásatás során CH (Debrecen, ATOMKI) és okkerelemzésre
mintákat gyűjtöttünk. A talajtani elemzést Ruszkiczay
Zsolt fogja elvégezni, aki R. Langohr (Gent, Belgium) és
Horváth Erzsébet (ELTE TTK) közreműködésével a
helyszínen mintázta végig a szelvényt. Az ásatással egy
idóoen Markó András és Péntek Attila mintákat gyűj
tött a Litotékának.
T. DOBOSI VIOLA
4 . Albertirsa, 4 / 1 . lelőhely
( Pest megye) B, Sza
A 4. számú főút 56+250-56+ 340 km szelvényénél 2002.
augusztus 1. és szeptember 12. között próbaásatást vé
geztünk két 1,5-2 m széles kutatóárkot húzva. A kuta-
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tóárkok 312,9 m2-es területén néhány szórványleleten
kívül régészeti j elenséget nem tap asztaltunk. Az
56+340-56+570 km szelvénynél kb. 3430 m2-es, ÉNy
DK-i irányú, összefüggő ásatási felületet alakítottunk ki.
32 telepobjektumot találtunk, melyek - egy árokrészlet
kivételével - a terület DK-i felén, K-DK felé lejtős domb
oldalon helyezkedtek el. A terepbejárás jelezte őskori
településhez 28 gödör és gödörrészlet tartozik a vatyai
kultúra késői szakaszából. Többségük kisebb-nagyobb,
öblösödő oldalú verem, többnyire hamus betöltéssel. A
viszonylag bőséges leletanyag többsége kerámia, az ál
latcsontok (sertés, juh, szarvasmarha, ló) között kevés
madárcsont, kagylóhéj és több szarvasagancs-töredék is
van, a 15. gödörben kutya vázrészlete került elő. Jelen
tős lelet a 13. gödörből kikerült, erősen ívelt agancsda
rabból készített, karcolt vonalszalagokkal díszített zab
la oldaltag, és a 20. gödör bronz tőrpengéje, kerek mar
kolatlapján két (kitört) szegecslyukkal.
A szarmata településhez csupán 3 árokrészlet tar
tozik, humuszos betöltésükben bronzkori és szarmata
kerámiával, állatcsontokkal. Az ásatási felület ÉNy-i vé
génél feltárt árokrészlet kora bizonytalan. A terület je
lentős részén mélyforgatás (rigolírozás) nyomait figyel
hettük meg. A leletanyag a ceglédi Kossuth Lajos Mú
zeumba került.
DINNYÉS lSTVÁN

5. Almásfüzitő, Faktorok
( Komárom-Esztergom megye) Ő, Ró
2002-ben folytattuk a vicus 1998 óta folyamatos feltá
rását. A munkát július közepén kezdtük és augusztus
végéig 150 m2-nyi területet tártunk fel. Az esőzés és az
árvíz következtében feltört talajvíz a munkát jelentő
sen lassította. Az idei szelvényeink részben az eddig át
vizsgált területtó1 ÉNy-ra helyezkedtek el, illetve az 1998.
évi területtó1 K-re nyitottunk egy nagyobb, 63 m2 nagy
ságú felületet.
A feltárt objektumok egy őskori és egy legalább 4
fázisú római kori település létét igazolták. Az őskori le
letek nagyobb részt szórványosan, települési jelenség
nélkül, részben a római kori kerámiával együtt kerültek
elő. Mindössze egy esetben sikerült egy, a Furchenstich
kerámia időszakára tehető korábbi gödrünk folytatását
dokumentálni.
A legkorábbi római kori telepjelenségek a lakógöd
rök és a hozzájuk tartozó cölöplyukak. Az idei feltárás
sal befejeztük a tavaly félbehagyott gödör feltárását,
melynek betöltéséből nagy mennyiségű, a Kr. u. 1 -2 .
század fordulójára keltezhető kerámia jött a napvilág
ra. A keltezést számos dél-galliai sigillata és egy egy
gombos, erős profilú fibula is megerősíti. A korábbi la
kógödrünkhöz hasonlóan, ebből is nagy mennyiségben
kerültek elő a katonai viselethez és a lószerszámhoz tar
tozó veretek és gombok. A lakógödör leletanyagából
kiemelkedik a polgári településeken rendkívül ritka pik
kelypáncél (lorica squamata) hozzávetőlegesen 60-70

páncélszeme, a ruházat egyéb tartozékaival. A páncél
szemek némelyikén az összekapcsolásukra szolgáló
bronzhuzalok is megőrződtek. Az egyik, ettől ÉNy-ra
lévő szelvényünkben egy újabb lakógödör K-i szélét bon
tottuk ki, ebben a dél-galliai sigillaták mellett Pó-vidéki,
barbotinos töredékek is előfordultak, melyek azonban
a település kiépülésének a Kr. u. 80-400 közötti idő
szakra történő keltezését nem módosítják. A 2. század
közepétó1 a földbe mélyített lakógödröket a többfázisú
kőépületek váltják fel. Épületekre utaló nyomokat az
idén többnyire csak szórványosan és omladékos formá
ban találtunk. Az 1998. évi szelvényeinktől K-re azzal a
céllal nyitottuk meg a felületet, hogy az ottani épületek
folytatását feltárjuk, de itt is csupán egy ÉK-DNy-i irá
nyú omladékos falszakaszra bukkantunk. Sajnálatos mó
don a kevert, planírozási rétegből került elő az a két
tubus is, ami az egykori padlófűtéses épületekre utal,
egyikükön azonban fennmaradt a használatot jelző vas
tag habarcsréteg.
A 2. lakógödör felett a tavalyi 4. épületünk D-i
zárófalát bontottuk ki. A fal alatt, a szelvényünk ÉK-i
negyedében egy, tavaly már észlelt, kemence planíro
zási rétegét vágtuk át. Az ásatáson eló'került énnek több
ségét a késő római sírok szolgáltatták, a középső csá
szárkori időszakból Septimius Severus denarára egyik
omladékos falunk tisztításakor bukkantunk. Egy továb
bi Septimius Severus denar és Gordianus (?) sestertiusa
a telepjelenséghez nem köthető, az objektumok feletti
szürke, kevert rétegbó1 jött a felszínre. Az idei legkoráb
bi érmünkre, Aelius Caesar sestertiusára másodlagos
helyzetben, az egyik késő római sírunk mellékleteként
találtunk rá. A középső császárkor időszakhoz tartoz
nak a leírt jelenségeken túl a szemétgödrök és az árkok.
Egyiküket Septimius Severus denara keltezi, pontos idő
rendjük azonban további tisztázást igényel. Az árkok a
település szabályos, a tábor-utak irányához igazodó
rendszerét jelölik ki, és a lejtésükbó1 ítélve vízelvezető
szerepet is betölthettek. Ritka leletnek számít az egyik
bó1 felszínre került korai ólommázas, reliefes díszű tál
ka (Kr. u. 2-3. század) . Ehhez az időszakhoz köthető
ezenkívül három bronz térdfibula, egy bronz kardkop
tató, egy bronztű, egy fültisztító pálca ugyancsak bronz
ból, a rehinzaberni és a westerndorfi terra sigillaták szá
mos darabja. Ritka és míves megmunkálású az egyik sze
métgödör anyagában talált emailos díszű, galamb alakú
fibula.
A korábbi ásatási évadok adatai alapján a vicus te
rületének nagy részét a Kr. u. 4. században, I. Constan
tinus uralkodása alatt feladták, és részben a korábbi ob
jektumokat megbolygatva, a késő római időszak teme
tőjét hozták itt létre. A temető a már feltárt terület É-i
felére koncentrálódik.
A késő római temető további 5 sírral bővült, vala
mennyi, a korábbiakhoz hasonlóan, ÉNy-DK-i tájolá
sú. Két esetben melléklet nélküli temetkezéssel volt dol
gunk, a többi azonban melléklettel gazdagon ellátott te
metkezés volt, két női és egy férfi sír. A temető legko-
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rábbi sírját Maximinus Thrax érmei keltezik. Külön em
lítést érdemel, hogy az ételáldozatra utaló csirkecson
tok eddig csak a női sírokban fordultak elő, az idén egy
női és egy férfi sírban egyaránt a nyomára bukkantunk.
Mindhárom mellékletes sírunk ékszerekben gazdag volt,
a női sírokban a gyűrűk és a karperecek mellett üveg
gyöngyökből és az egyikben kisméretű aranygyöngyök
ből álló nyakláncot is találtunk. Az üvegedények és a
vaskések nemtó1 független mellékletek, de a nyílhegyek,
a fenőkövek, a balta, a szíjvég, a csat, továbbá a hagy
mafejes fibula egyértelműen férfi tetemre utalnak.
HORVÁTH FRIDERIKA

6. Andorna ktálya , Zúgó-dűlő
(Heves megye) Pa
A Miskolci Egyetem BTK Ős- és Ókortörténeti Tanszé
ke a Jagelló Egyetem Régészeti Intézetével közösen 2002.
augusztus 5-17. között ásatást végzett a néhány éve meg
ismert felső paleolit leló11elyen. A feltárás során három
szintben a felső pleisztocén jellegzetes paleo-talajaiból
kerültek elő a különböző korú településszintek emlé
kei. A legfelső két szint leletanyaga eddig Magyarország
ról nem ismert Epi-Aurignaci.
Munkatársak: dr. Mester Zsolt és dr. J. K. Kozlowski.
RINGER ÁRPÁD

7. Baj. Öregkovács-hegy
( Komárom-Esztergom megye) Kk
2002-ben befej eztük a munkát a temetó'ben, és ma
radt idő és anyagi forrás az udvarház feltárásának foly
tatására. Négy szelvényt nyitottunk a főépülettől É
ra és ÉNy-ra, melyekben késő középkori gödröket ta
láltunk.
PETÉNYI SÁNDOR

8. Bal assagyarmat, Baltik Frigyes utca 6.
(Nógrád megye) 0
Tervezett kertészeti áruda helyén végeztünk megelőző
feltárást. Ezen a területen középkori városrészre és kel
ta sírokra lehetett számítani. Azonban a tervezett épü
let területén nyitott 5x7 méteres szondában és a három
kutatóárokban semmilyen régészeti lelet vagy jelenség
nem került elő.
TANKÓ KÁROLY

9. Balatonendréd, Lucernás
(Somogy megye) Ró, Kö
Az M7-es autópálya leendő nyomvonalának területén
az 1992-1993 folyamán lezajlott terepbejárások során
szórványos középkori és római kori anyagot nyújtó, pon
tosan nem azonosítható kiterjedésű régészeti lelőhely
feltételezhető nyomaira bukkantak (M7 /S-02). Ez után
került sor 2002 szeptemberében a szondázó ásatásra,

mely azonban eredménytelennek bizonyult, mivel ér
tékelhető jelenségeket nem tudtunk megfigyelni.
POLGÁR PÉTER

1 0 . Balatongyörök, Szép-ki látó
(Zala megye) 0
A balatoni kerékpárút nyomvonalába eső területen a
megelőző feltárásra azért került sor, mert a közeli ró
mai kori világgazdaság pontos kiterjedését nem ismer
jük, illetve a középkori Ádám falu területe érinti a nyom
vonalat. A terület mély, náddal benőtt. A feltárás során
megállapíthattuk, hogy a Keszthely-Tapolca vasút töl
téséhez innen termelték ki a földet, és ennek során min
den régészeti jelenséget megsemmisítettek. A feltárás
eredménye így negatív.
MÜLLER RÓBERT

1 1 . Bal atonkeresztúr, M7 autópálya 3 5- 3 6 . számú
lelőhely
(Somogy megye) Ő, Á. Kk
2002. február 14-én terepbejárást végeztünk a leló11e
lyek területén.
A 35. lelónelyet már korábban is bejárták. Ismételt
terepbejárásunk nyomán a lelónely kiterjedése és irá
nya kissé megváltozott. Korábban É-D-i irányú és
mintegy 160x110 m-es területű volt. Most ÉK-DNy-i irá
nyú lett, hosszúsága 270 m, szélessége 130 m. Nyomvo
nalba eső szakasza: 160x25-30 m, területe 4500 m2• A
területen Ny-on kevés Árpád-kori, középkori, K-en nagy
mennyiségű késő középkori, D-en egy-két őskori kerá
miát gyűjtöttünk. A terület szántott vetett, közepes-jó
látási viszonyokkal.
A 36. leló11elyen tett megfigyeléseink szerint a ko
rábbi lelónely kissé DNy-ra tolódott el. Az általunk be
járt terület egy fennsík, 140x180 m-es kiterjedésű. Mind
össze kis része nyúlik bele a nyomvonalba, ennek terü
lete 20x75 m, 1500 m2• A területen fél tucat jellegtelen,
szemcsés soványítású Árpád-kori kerámiát leltünk igen
szórványosan. A terület szántott, D-en kukoricatarló, É
on szántott-vetett, ennek megfelelően eltérő látási vi
szonyokkal.
Munkatársak: Balla Krisztián, Molnár István, Nyári
Zsolt.
GALLINA ZSOLT - SOMOGYI KRISZTINA

1 2 . Balatonlelle, Kenderföld
(Somogy megye) U, B. LT. Ró
Az MTA Régészeti Intézete 2002 márciusában kezdte
meg a Somogy Megyei Múzeumi Igazgatóság felkérésé
re a Balatonlellétó1 K-re létesítendő autópálya-pihenő
hely területének előzetes feltárását. Az ásatásokat
megelőző terepbejárások egy nagyobb kiterjedésű római
kori lelónelyet és elszórt őskori objektumokat valószí
nűsítettek (M7/S-20). A pihenónely területén ezt megelő-
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zően régészeti feltárás még nem folyt. A feltárásra ke
rült terület K felé a lellei halastavak, É-ra és DNy-ra a
település irányába lejtő lankás domboldalon terül el. Az
ásatás helyszíne beleesik a Balaton D-i partját kísérő, at
tól nagyjából 3-5 km-re eső sávba, ahonnan már koráb
ban is számos római kori lelőhely vált ismertté. A mun
kálatok előrehaladtával mindinkább bebizonyosodott az
előzetes felmérések helyessége. A terület nagy részén
egy római kori bennszülött telep szerkezetét kezdték ki
rajzolni a humusz eltávolítása után előbukkanó objek
tumok. A felület nagy részén feltártunk számos É-D-i és
ezekre meró1eges K-Ny-i irányú telekhatároló árkot. Az
árkok által körülvett területeken félig földbe mélyített
házakat, tárolóvermeket és hulladékgödröket bontottunk
ki. Ez a szerkezet K-ró1 és Ny-ról fél körben körülvesz
egy, a telekhatároló árkoknál szélesebb és mélyebb - a
telek tájolási rendszerébe azonban szervesen illeszkedő
- árkokkal határolt, nagy kiterjedésű, téglalap alakú te
rületet. Ezen a részen az objektumok slírűsége és jellege
megváltozott. Jóval kevesebb volt a félig földbe mélyí
tett ház, illetve elmaradt az egymásra meró1eges árkok
határozott rendszere. Ezzel szemben a lekerített térsé
gen belül és közvetlen közelében tíz nagyméretű kutat
tártunk fel. Az egyikben sikerült megtalálnunk az ácsolt
kútszerkezet alsó négy deszkasorát is. Ez arra enged kö
vetkeztetni, hogy ezt a területet inkább gazdasági célra
használták, esetleg állattartásra. Ezt támasztja alá a nagy
méretű kutak telepen belüli elhelyezkedése, illetve az,
hogy a házak és telkek a területet K-i és Ny-i irányból
körbeveszik. Arról, hogy ez a szerkezet a téglalap alakú
területtó1 É-ra is megvan-e, nincsenek információink,
ugyanis ezeken az oldalakon a pihenó11ely széle határt
szabott munkálatainknak. A terület DNy-i oldalán a pla
tó szélére meró1egesen húzott szondában a telep többi
árkánál mélyebb és szélesebb ÉNy-DK-i tájolású árkot
bontottunk ki. A feltárt rövid, mintegy 10-12 m-es sza
kaszon is megfigyelhető volt, hogy az árok a többitó1 el
térően nem egyenes, hanem enyhén ívelődik, és úgy tű
nik, párhuzamosan fut a plató szélével. Ezek a jellemzők
esetleg arra utalhatnak, hogy a szondában a telep hatá
roló árkát találtuk meg. Azonban ez nem jelenthető ki
egyértelm{íen, ugyanis a feltárt szakasz túl rövid és az
árkon kívül is tártunk fel római kori objektumokat, töb
bek között félig földbe mélyített házat. A telep objektu
mainak túlnyomó többségébó1 a Kr. u. 2-3 . század for
dulójára keltezhető leletanyag került elő. Ez azonban csak
azt jelenti, hogy a telep nagyjából ebben, a markomann
háborúkat követő időszakban élte virágkorát. Ezen felül
számos bizonyítékot találtunk a telep korábbi meglétére
és késó'bbi továbbélésére.
A pihenőhely D-i oldalán több olyan objektumot
tártunk fel, amelynek leletanyaga a római kort megelő
ző időszak kelta őslakosságának jellegzetes emléke. Egyes
gödrökben megfigyelhettük, hogy a kelta leletek között
előfordulnaf lorai római kerámiatípusok is, így a lelet
anyag részletes feldolgozása során lehetőség nyílik ar
ra, hogy képet alkossunk az őslakosság anyagi kultúrá-

jának romanizálódásáról. A pihenóbely közepe táján, a
talajerózió, valamint a szántóföldi művelés által kevés
bé bolygatott részen, a szántott talajszint alatt egy né
hol 20-30 cm vastag, Kr. u. 4. századi réteget észleltünk.
Ez foltokban már megfogható volt a nagyobb objektu
mok besüllyedt betöltésének tetején is. Innen több, mint
100 késő római érem, fibulák, egyéb bronztárgyak, szer
számok, fémolvadékok és fémsalak, öntőcsapok kerül
tek elő. Itt egy fémmegmunkáló műhely maradványait
sejthetjük.
A terepbejárás során valószínűsített őskori objek
tumokat is feltártunk a pihenó11ely területén. A felület
K-i oldalán egy nagyjából 100 m széles É-D-i irányult
ságban a késő neolit lengyeli kultúra számos gödrét bon
tottuk ki; a pihenó11ely É-i szélén a kora bronzkori - fel
tehetően a kisapostagi kultúrához tartozó - telepre utaló
objektumokat, valamint öt zsugorított sírt is feltártunk.
Úgy tűnik, hogy az őskori telep magja kívül esik az au
tópálya nyomvonalán, a feltárások során csak a D-i szé
lének gödreit észleltük. Emellett a terület D-i részén fel
tártunk egy, a pihenőhelyet ÉNy-DK-i irányban teljes
szélességben átszelő két - illetve egy rövid szakaszon
három -, egymással párhuzamos bronzkori árkot. Az
árkok és a bronzkori objektumok valamint a sírok kö
zött egyelőre szorosabb kapcsolatot nem tudtunk kimu
tatni, így a telep szerkezetéró1 bővebb információink
nincsenek.
A 2002. évi ásatási szezonban feltártunk 39 OOO
m2-nyi felületet, amelyen nagyjából 1600 objektumot,
köztük 12 sírt, 12 kutat, 32 félig földbe mélyített há
zat, 105 árkot és számos gödröt illetve cölöplyukat bon
tottunk ki.
Az ásatáson részt vett Czeider Tibor, Diós Borbála,
Hajdú Ádám, Hajnal Mariann, Hansel Balázs, Lassányi
Gábor és Tátrai Bíbor.
SERLEG! GÁBOR - MARTON TIBOR

1 3 . Balaton magyaród, Kolon ai-dűlő
(Zala megye) Ró, Á, Kk
A középkori Kolon település területét érintő vezeték
fektetést megelőző feltárás keretében 1 100 m2 terület
kutatását 2002. június 3 .-július 3 1 . között végeztük
el. A Kis-Balaton egykori mocsárvidékének K-i szélén
É-D-i irányban elnyúló Zalakomár-Balatonmagyaród
hát közepét K-Ny-i irányban átszelő nyomvonalon
(amely keresztezi a Zalakomár-Balatonmagyaródi or
szágutat) 124 objektumot (gödröket, cölöplyukakat,
tűzhelyeket, kemencéket, vermeket, kutat és egy nagy
méretű, késő középkori gazdasági épülethez tartozó
fal alapárkait) bontottunk ki. A településj elenségek a
domb derekán, az országút Ny-i széle közelében sű
rűsödtek. Két objektum tartalmazott római kori, egy
gödör kora Árpád-kori (10-11. századi), hét objektum
Árpád-kori (12-13. századi) leleteket. A többi objek
tumból késő középkori kerámia és vas használati tár
gyak kerültek elő.
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A leló11elynek a vezeték nyomvonalába eső szaka
szát teljesen feltártuk. A leletanyag a nagykanizsai
Thúry György Múzeumba került.
KVASSAY Juon

1 Li . Balatonőszöd , Tem etői-dűlő
(Somogy megye) R , B, LT, A, Kö
A részletes tanulmányt lásd a 43. oldalon !
BELÉNYESY KÁROLY - HORVÁTH TÜNDE

1 5 . Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő
(Somogy megye) U, R, A, Á
A 2002. április 2. és november 29. között végzett ásatás
sal 44 375 m2 területet tártunk fel (M7 /S-8). Szelvényeink
közvetlenül kapcsolódtak a már feltárt területekhez, cé
lunk a középső neolit település veszélyeztetett részének
teljes megkutatása volt. A 2002-ben feltárt terület döntő
hányada a dűlő K-i oldalán fekszik, a 2001. évi feltárás
területe és a fennsík keleti pereme között. Teljesen fel
tártuk a csomópont délkeleti részét, É-i irányban egy 25
m széles sávban elértük a kisajátított terület határát. A
dűlő DK-i, K-i és ÉK-i részén az ásatás egy összefüggő,
kb. 38 000 m2 nagyságú területre terjedt ki. A nyugati
részen kb. 6400 m2 a feltárt felület nagysága.
Megtaláltuk további 16 újkőkori ház maradványait,
ezzel a lelőhelyen feltárt, a vonaldíszes kultúrkörhöz
köthető épületek száma negyvenre emelkedett. Kiás
tuk a neolit sánc újabb 40 m hosszú szakaszát, megfi
gyeltük a sánc 4. és 5. bejáratát. Előkerült összesen 24
neolit sír, több újkőkori halottat melléklettel: díszített
kerámiával, csonteszközökkel, kovapengékkel temettek
el. A középső neolit kerámiaanyagban dominál a du
nántúli vonaldíszes kultúra Keszthely csoportjának le
letanyaga, de az ásatás ÉK-i részén markáns korai vo
naldíszes leletanyag került elő az objektumokból. A
n a gyszámú p attintott kőeszköz döntően bakonyi
radiolaritból készült, előkerült sok őrlőkő és tíznél több
kó'balta is.
A K-i felületen megtaláltuk a rézkori Balaton-Lasinja
kultúra két gödörkomplexumát. A plató Ny-i részén egy
félig földbe mélyített avar házat, több avar kemencét,
egy fülbevaló mellékletes avar sírt, és a korszak sekély
árkait tárrtuk fel. Az avar leletanyag 7. századi. Előke
rült Árpád-kori verem és kemence is, az ásatási felületet
egy nagy és több kisebb, sekély középkori árok szelte át,
rendszerint csekély leletanyaggal. Az avar és Árpád-ko
ri objektumokból további kisszámú fémtárgy: sarló, nyíl
hegy, vaskés látott napvilágot.
Feltártunk közel 2000 telepobj ektumot, melyek
nagy része gödör, kb. 500 cölöplyuk a neolit házakhoz
tartozik. Említést érdemelnek továbbá a neolit házak
hoz tartozó hosszanti árkok. A 7 kemence, egy kivételé
vel, őskorinál fiatalabb.
Munkatárs: Fábián Szilvia.
ÜROSS KRISZTIÁN

1 6 . Balatonszárszó, Poszhomoki-dűlő
(Somogy megye) U , Á
Balatonszárszó határában, az úgynevezett Kis-erdei-dűlő
területén az MTA Régészeti Intézete a Somogy Megyei
Múzeumok Igazgatóságával együttműködésben 2000
szeptembere óta végzi az M7-es autópálya csomópont
jának megelőző feltárását. Az itt folyó kutatás során ke
rült látókörünkbe a feltárástól mintegy 500 m távolság
ban lévő Poszhomoki-dűlő területe. A Kis-erdei-dűlő pla
tójának É-i nyúlványaként kiemelkedő, a Balaton felé
lejtő dombon, ásatási felületeink légi fotózása során
olyan anomáliákat észleltünk, amelyek az ismert és rész
ben feltárt neolit és középkori jelenségek közelében
újabb, eddig ismeretlen lelónelyet ígértek. A dombon
folyó intenzív mezőgazdasági művelés alkalmat adott
ennek megerősítésére. A mélyművelés (szántás és tár
csázás) során rendre előkerülő emberi csonttöredékek
alapján a dűlő területén egy temető fekszik, amely az
erózió és a mezőgazdasági művelés miatt folyamatosan
pusztul. A temető korára utaló leletanyag ugyan nem
került elő, de a topográfiai helyzet, a mellékletek való
színűsíthető szegénysége és a feltételezett sírok légi fo
tó alapján kikövetkeztethető tájolása alapján azt felté
telesen a 10-11. századra kelteztük.
2002. szeptember 16. és október 7. között a domb
tetőn kijelölt mintegy 200 m2 területen szondát nyitot
tunk. Az 5x5 m-es szelvényekben az átlagosan 30-40
cm vastagságú humusztakaró alatt a meszes, homok
szerű löszben megjelentek egy korábbi aláforgatás ÉK
DNy irányú sávjai. Az ekenyomok tulajdonképpen szét
szabdalták a temető viszonylag magasan - a lösz és a
humusz határán - jelentkező, K-Ny-i tájolású sírjait.
Az erős bolygatás ellenére szinte kivétel nélkül min
den váz közelében sikerült feltárnunk annak mellékle
teit, vagy annak töredékeit. Az elkeskenyedő és a pöd
rött végű hajkarikák (egy ezüst hajkarika kivételével
bronzból) és az egyszerű bronz pántgyűrűk megerősí
tették a temető korábbi, 10-11. századra való keltezé
sét. A kis felületen észlelt roncsolt sírok feltárása után
ÉK-i és DNy-i irányba bővítettük a kutatásra szánt te
rületet. A DNy-i szelvényekben fekvő csontvázak a ko
rábbiakban leírtakhoz képest mintegy 20 cm-el mélyeb
ben jelentkeztek. Kevésbé voltak megbolygatva, így le
hetőség nyílt a fektetés, és helyenként a testet követő
ovális sírgödör megfigyelésére és a jó minőségű antro
pológiai mintaanyag gyűjtésére. A felület DNy-i és ÉK-i
szélén sikerült megfigyelnünk és feltárnunk összesen
három, vaskéssel, illetve tűzkészséggel sírba helyezett
férfi csontvázát. A mélyebben fekvő sírok miatt a meg
nyitott felületeket átvágtuk. Ennek során első szelvé
nyünkben és annak DK-i határán három újabb csont
váz került elő. Ezek feltárása során egy erősen meszes,
köves ÉK-DNy irányú sávot( ! ) észleltünk, amelynek ku
tatása és funkciójának megnyugtató tisztázása végett,
munkagép segítségével DK-i irányban újabb szelvénye
ket nyitottunk. Ennek során kiderült, hogy az általunk
megfigyelt jelenség természetes eredetű homokkőkép-
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ződés, amelyet az említett területen minden kétséget
kizáróan sikerült tisztázni. Az itt folytatott földmunka
során őskori (neolit) cserepek kerültek felszínre. A szon
dázás ellenére ezekhez kapcsolható objektumot nem
sikerült feltárnunk. A kutatás során azonban újabb, a
homokköves rétegbe vágott sírt figyeltünk meg és bon
tottunk ki.
A leletmentés során mintegy 260 m2 területen 2 2
sírt tártunk fel é s dokumentáltunk. A sírok a kis felüle
ten folytatott kutatás alapján ÉK-DNy irányú sorokba
rendeződnek. A fent bemutatott leletanyag alapján a
sírok feltehetően egy nagyobb sírszámú úgynevezett
köznépi temetónöz tartoznak.
Munkatárs: Marton Tibor.
BELÉNYESY KÁROLY

1 7. Balatonszen tgyörgy, S port utca
(Somogy megye) B, LT
A balatonszentgyörgyi vasútállomás és az adótorony kö
zötti szakaszon optikai kábelfektetést végeztek, amely
munkálatok érintették a Németh Péter által 1998-ban
építkezés, illetve szennyvízcsatornázás közben leletmen
tett Határi-dűlő elnevezésű lelónelyet.
2002. október 3-11. között építés közbeni megfigye
lést, illetve leletmentést végeztünk a kivitelező költsé
gére.
A kb. 30 cm széles, és 60 cm mély árokban a Sport
u. 36„ 38., 40. és a 42. sz. házak előtt kerültek elő szór
ványos, objektumhoz nem köthető őskori edénytöredé
kek. A Sport u. 44. sz. ház előtt a gyalogkapu és a garázs
bejárata közötti részen az árokban paticsos törmelékes
réteget lehetett megfigyelni.
A kutatható területen egy teknős aljú, árokszerű
képződmény egy szakaszát sikerült feltárni. Az objek
tum betöltése vastagon paticsos, melynek egy része
igen kemény, de nem összefüggő réteget alkotott. Ér
tékelhető leletanyag az ez alatti fekete, kissé hamus
rétegbó1 került elő: nagyobb, bronzkori oldal- és pe
remtöredékek, egy pseudo-kantharos fül, kelta tál át
fúrt peremdarabja, egy csaknem ép korongolt kis bög
re és egy szintén kiegészíthető, kézzel formált kis bög
re töredéke.
KÖLTŐ LÁSZLÓ

1 8 . Balatonudvari , Fövenyes ( Burka)
(Veszprém megye) A. H
A Balaton-felvidék csatornázásával kapcsolatos föld
munkák során a település Burka nevű részén eddig is
meretlen lelónelyen késő avar és honfoglalás kori sírok
kerültek elő. A feltárás a nyomvonal (38 méter D-É-i és
20 méter Ny-K-i) és ennek 5 méter széles sávjában tör
tént. Ennek alkalmával 1 16 sír látott napvilágot, több
esetben kettős temetkezéssel. A honfoglalás kori sírok
nem bolygatták a korábbiakat. Két esetben késő avar
kori sírban korábbi temetkezések feldúlt csontjai is elő-

kerültek. Ezt támasztják alá a 1 10. sír aranyozott ezüst,
préselt, pajzs alakú veretei, amelyek mellett íjcsontok,
pont-kör díszes bogozó, nyílcsúcsok stb. voltak.
Az ÉNy-DK-i tájolású avar kori sírok leletei a késő
avar korra, valamint a 9. század elejére jellemzőek: két
félgömbből összeállított gömbcsüngős, ovális karikájú
gyöngycsüngős, többszörös S-végű fülbevalók, spirális,
egy esetben köves gyűrűk, dinnyemag alakú és kása
gyöngyök, orsógombok, huzalkarperec, csonttégely, vas
csatok, kések, karikák, hiányos, öntött övgarnitúrák, to
jások, állatcsontok, edények, egy esetben vaspohárka.
Egy kivétellel a sírok rabolatlanok voltak. Egy esetben
találtunk DK-ÉNy-i tájolású sírt (nő csecsemővel) . Em
lítésre érdemes a 99. sz. kislánysír, amelyben a gyöngy
csüngős fülbevalón, dinnyemag és kásagyöngyökön, or
sógombon stb. kívül 7 db birkacsontból készült asztra
galosz is napvilágot látott.
A Ny-K-i tájolású (egy esetben K-Ny-i) honfogla
lás és kora Árpád-kori sírok jó része melléklet nélküli
volt, különösen a temetőrész D-i szélén. Leletek: ezüst
karika és S-végű fülbevalók, gyűrűk, gyöngyök, kétélű
nyílcsúcs. Kiemelkednek közülük az 5. (négyszögletes
átmetszetű nyakperec, gomb, gyöngyök, fülbevaló), a
7. (S-végű fülbevaló, gyöngyök, félhold alakú csüngő,
gomb, gyűrű) és a 68. sírok (csavart huzalú nyakperec,
gyöngyök levél alakú csüngővel, 4 db nagyméretű gomb,
fülbevaló, gyűrű) .
S. PERÉMI ÁGOTA

1 9 . Baracs, római katonai tábor
( Fejér megye) B , Ró
2002. július 1 - 19 . között folytattuk le a baracsi római
katonai tábor (Annamatia) feltárásának 4. ásatási kam
pányát a PPKE BTK és az Intercisa Múzeum közös mun
kájának keretében. Az idei ásatás során a tábor parancs
noki épületének a kutatását kezdtük meg. Munka köz
ben derült ki, hogy az 1870-es években végzett Derecs
key Lajos féle szó1őültetéskor a talaj rigolírozása miatt a
kőtábor római rétegei gyakorlatilag teljesen megsem
misültek 80-90 cm mélységig. Eddig a mélységig a ró
mai leletek keverten újkori mázas cserepekkel együtt
kerültek elő. Az altalaj a többi, korábban már kutatott
területtel ellentétben itt már 60-80 cm mélységben j e
lentkezett. A kőtábor principiájának a falai vagy telje
sen kiszedettek vagy az alapozás legalsó kősora maradt
csak meg. A parancsnoki épület udvar és a Vorhalle közti
hosszanti falát (24 m) tárhattuk fel teljes egészében. Az
alapozás habarcsba rakott apró kövekbó1 állt, hasonlóan
ahhoz, amelyet korábban Hőke L. írt le (ArchÉrt 2, 1870,
311-312, 170), ezért elképzelhető, hogy akkor is a prin
cipia falai kerültek elő. A fal északi sarkánál, tó1e 1,1 m
re, vele párhuzamosan, azonos alapozási mélységű, a 4.
alapozási kősorig megmaradt fal került elő, így valószí
nűleg a Vorhalle északi bejáratát találtuk meg. Az É-ra
előtte levő területen a via principalis egy kis szakasza
maradt meg 30-40 cm-es mélységben. A partfalhoz kö-
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zelebbi VII. árokban eló'került az épület DK-i sarka tel
jesen kiszedett állapotban, a keleti zárófal viszont 3-4
felmenó' kó'sorig maradt meg. A D-i fal 25 cm-rel mé
lyebbre alapozott volt és egy támpillér vagy bejárati be
szűkítés is megfigyelhetó' volt. Az udvart körbevevó' É-i
és Ny-i helységsorok leágazásait is megfigyeltük. Az
udvar K-Ny-i kiterjedése nem ismert, egy hosszanti 15
m-es árokkal sem sikerült a nyugati zárófalát még meg
találni. Az udvar szintjeibó1 semmi sem maradt meg.
A kó'tábor falai alatt a sárga agyagos altalajba ásott
jelenségeket figyeltünk meg: cölöplyukak, négyzetes fol
tok. Utóbbiak egy részében csak bronzkori kerámiatö
redékeket találtunk, de a cölöplyukak mindegyike ró
mai kori a bennük talált, megtámasztásul használt kó'
és tegulatöredékek alapján.
A felsó' kevert rétegekben több dúlt sír embercsont
töredékeit figyeltük meg. Az egyetlen ép sír egy késó'
római kori csecsemó' téglasírja volt az udvaron, amely
nek teljes kibontására az idén már nem volt lehetó'ség.
Konzulens: Pongrácz Zsuzsa.
KovÁcs PÉTER

2 0 . Bácsal m ás, Óalmás, homokbánya
( Bács-Kiskun megye) Á, Kú
2000-ben is a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu
ma és helyi támogatással folyt a 16-17. századi rác te
metó' feltárása (313-420. sírok) . A domb ÉKK-i lejtó'jén
megtaláltuk a temetó' szélét, az ÉNyNy-i oldalon azon
ban változatlanul nagy számban kerültek eló' sírok, me
lyek a temetó' legkorábbi szakaszából valók. A sírok met
szetbontásával nyilvánvalóvá vált, hogy azok csak
mintegy 10%-a koporsós, a többi - véleményünk sze
rint muzulmán szokásokkal összefüggésbe hozható padkakoporsós („padkás") temetkezés, s három pad
malykoporsós (oldalfülkés) sírt is feltártunk. A mély,
vagy sekélyebb padkakoporsók fedését szinte minden,
a csúcsos fedelek kétoldali rögzítését pedig igen sok eset
ben tudtuk megfigyelni. A leletanyag a temetó' korának
és jellegének megfeleló'en elsó'sorban kisgömbös tűkbó1,
kaoricsigákból, fülesgombokból állt, s eló'került egy csiz
ma patkó-pár is. Két sír fej feló'li végénél famaradvány
utalt az egykori sírjelre. A sírok túlnyomó része mellék
let nélküli volt.
A domb K-i lejtó'jén - a már ismert szarmata telep
nyomok mellett - meszes-habarcsos betöltésű Árpád
kori gödrök is eló'kerültek (G. 17-50. gödrök), melyek
talán a közeli H agymásegyház építkezési munkái során
keletkeztek.
Munkatárs: Sultis László restaurátor (Baja, TIM ) .
WrcKER ERIKA

2 1 . Becsehely, Úr-tábla
( Zala megye) U �ú
Becsehely község késóbb létesítendó', új lakótelepének
tágabb környékét jártuk be, a vízgyűjtó' terület határa-

ként kijelölt területen. Jó látási viszonyok közt, szántott
talajban, egy kb. 250 m hosszú és 170 m széles, É-D-i
irányú ó'skori (dunántúli vonaldíszes kultúra) leló11elyet
találtunk az Úr-tábla nevű dűló', D-feló1 enyhén emel
kedó', lankás dombhátán. A domb K-ró'l meredeken
emelkedik a faluhatár mellett húzódó, egykori vízfolyás
fölé. A felszíni leletgyűjtés során a terület egészén, el
szórtan, közepes intenzitással találtunk kerámiatöredé
keket és kó'eszközöket. Néhány sötét, néhol eró'sen
átégett, paticsos foltban (tűzhelynyomok?) eró'sebb in
tenzitással jelentkezett a leletanyag. A lelónely kiterje
dése K-i irányban nagyobb is lehet, és akár a j elenlegi
dűló'út alatti és az attól K-re elterüló', leveles kukorica
szárral borított szántó területére is áthúzódhat. Az elób
bi azért is valószínű, mert a leletek a dűló'út közvetlen
közelében sűrűsödtek leginkább.
A leletek közt szép számmal találtunk pelyvás és
kavicsos soványítású, vastag falú, különféle bütykökkel
díszített oldaltöredékeket, néhány finoman iszapolt, vo
naldíszes töredéket, igen nagyszámú pattintott kó'esz
közt (pengéket, szilánkokat) és 2 db nagyméretű ó'rló'kó'
töredéket. A leletanyag a dunántúli vonaldíszes kultú
ra Keszthely csoportjához tartozik. A leletek közt 1 db
csillámos homokkal soványított, 17-18. századi perem
töredék is eló'került.
Munkatársak: Dömök István, Fullár Zoltán és Soós
Zsolt régésztechnikusok.
FEKETE CSANÁD

2 2 . Berettyóújfalu, Nagy-Bács-dűlő
( Hajdú-Bihar megye) U , Sza , Á
A 30 ha 3281 m2 területen elvégzett régészeti terepbe
járás során beigazolódott, hogy az egykori folyómeder
melletti kiemelkedó' part az emberi megtelepedés szá
mára mindig alkalmas volt. A tervezett regionális hulla
déklerakó hatalmas területén több korszak emlékanya
gát találtuk meg. A felszíni leletek azt mutatják, hogy
az egykori meander melletti hátságon egy újkó'kori fa
luközösség telepedett meg a Kr. e. 6-5. évezredben. Ko
rongolatlan, díszítetlen, vagy festéssel díszített edényeik
töredékeit a hulladéktároló számára kijelölt területen
(8,29 ha) találtuk meg. A terepbejáráson gyűjtött anyag
kóbaltákból, azok töredékébó1, kova- és obszidiánpen
gékbó1 és nagyszámú edénytöredékbó'l áll. Sok közöt
tük a hombáredény-töredék. A leló'hely intenzitása
hosszú ideig való megtelepedésre utal.
A Kr. u. 2. században ugyanezen a területen házai
kat felépító' császárkori szarmata népesség emlékanya
ga került eló'. A jellegzetes szürke, korongolt edénytöre
dékeken kívül vörös színű, római importedények, terra
sigillaták apró töredékei is megtalálhatók.
A fent említett több, mint 8 hektárnyi területet leg
nagyobb számban töredékes Árpád-kori kerámia borít
ja. Díszített, díszítetlen, jellegzetes szemcsés anyagú, ko
rongolt edénytöredékek mellett igen sok fenó'kó', fenó'
kó'töredék és kisebb méretű ó'rló'kó' töredéke került eló'.
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A morotva mellett minden kétséget kizáróan Árpád-kori
faluhely terül el, amelyet az ásatás végén valószínűleg
be is tudunk azonosítani. A feltárás feltehetően eldön
ti, hogy Bócs vagy Újlak falut lokalizálhatjuk-e erre a
területre. Ez utóbbi nevét először a Váradi Regestrum
említi 1 2 1 3-ban. A terület Árpád-korára bőven találunk
anyagot okleveles és térképi hivatkozással.1
M. NEPPER IBOLYA

2 3 . Békés, Kastélyzug
(MRT 1 0/ 1 k. 1 / 1 l h . )
( Békés megye) Kk
2002. március 1 -jétől november 15-ig folyamatos ré
gészeti megfigyelést végeztünk a Békés város belterü
letén folyó szennyvízhálózat-kiépítési munkák 3. üte
ménél.
Ezen Kastélyzug néven ismert, régészetileg védett
lelóbelyen megelőző feltárást kellett alkalmazni. A te
rületen (Kastélyzug utca, Gőzmalom sor) március 1 1 .
é s 27. között dolgoztunk. Mivel a nyomvonal igen kes
keny ( 60 illetve 80 cm) és a védettség pont a közterület
re nem terjed ki, csak igen kis területen kutathattunk.
Munkánkat nehezítette, hogy az utcákat már víz-, gáz
és telefonvezetékek hálózzák be, melyekkel korábban
erősen bolygatták a török kori palánkvár vizesárkok kö
zötti pusztulásrétegét. Ebben a pusztulásrétegben igen
sok szórványt, 16-17. századi kerámiatöredéket, kályha
szem-töredékeket és vízvezetékcső-darabokat találtunk.
Néhány régészeti objektumot (szemétgödör) is meg tud
tunk figyelni, dokumentálni.
A költségeket a beruházó fedezte, a leletek a békési
Jantyik Mátyás Múzeumba kerültek.
SÁPINÉ TURCSÁNYI ILDIKÓ

2 -4 . Békés, Povád
(MRT 1 0/ 1 k. 1 1 7 5 l h . )
(Békés megye) U, Sza . A
2002. július 22. és október 18. között megelőző régésze
ti feltárást végeztünk a 19. század közepe óta ismert ős
kori leló11elyen. A beruházó a Kettős-Körös jobb oldali
gátjának külső oldali megerősítését és a gát mellett víz
elvezető csatorna ásását tervezte. A gáterősítés mintegy
400 m hosszú, 2,90 m széles nyomvonalon, míg a vízel
vezető csatorna 800 m hosszú, 1,90 m széles mederben
történt. A megelőző feltárás költségeit a beruházó fe
dezte. A humuszolás során a munkagépek a gát aljában
4 m széles, a csatorna vonalában 5 m széles kutatható
sávot készítettek. A feltárt terület nagysága hozzávető
legesen 5 600 m2•

1

MESTERHÁZY-KÁROLY - Móoy GYÖRGY: Berettyóújfalu földje a IX.
századtól a XIII. századig. - Berettyóújfalu és környéke a XIII.
századtól a török hódoltság koráig. ln: Berettyóújfalu története.
Szerk. Varga Gyula, Berettyóújfalu, 1981. 51-79, 83-119.

A munkát a gát megerősítendő részén kezdtük, D
ről É felé haladva. A humuszolás során előkerülő fol
tokra rábontva házalapot tüzelőtérrel, szemétgödrö
ket, árkot találtunk, illetve egy már betöltődött patak
medret. A lelőhely ezen részén föként szarmata, illet
ve néhány késő avar cseréptöredéket gyűjtöttünk. A
nyomvonal utolsó, 20. számú gödrében szinte teljesen
ép szürke színű szarmata fazekat és egy őrlőkőpár fe
lét találtuk.
A vízelvezető csatorna nyomvonalán É-ról D felé
haladtunk, mivel az É-i részen volt várható az őskori
lelóbely legfontosabb része, a neolitikus tiszai kultúra
tellje. Házalapokat, szemétgödröket, tárológödröket bon
tottunk ki, az ásatáson összesen 62 gödröt tártunk fel.
Hét sírt találtunk, ebbó1 kettő őskori zsugorított sír, öt
pedig nyújtott fektetésű volt. Utóbbiakat melléklet hiá
nyában még nem tudjuk datálni. A feltárt gödrökben
hatalmas mennyiségű neolitikus cserepet, néhány majd
nem ép fazekat, bögrét, sok obszidiánpengét, kóbalta
töredéket, hálónehezéket, csont munkaeszközöket (tű
ket, árakat) találtunk.
A csatorna nyomvonalának végén, kb. 600 m után
újkori temető került felszínre.
Az előkerült leletek a békési Jantyik Mátyás Mú
zeum régészeti gyűjteményébe kerülek.
SÁPINÉ TURCSÁNYI ILDIKÓ

2 5 . Békéscsaba, Árpád sor -4 6 .
(MRT 1 0. k . 1 6 7. l h . )
( Bé kés megye) Sza
2002. március 8-án a strandfürdő nyári bejáratánál, a
téglakerítés alatt, gázvezeték árkának ásása közben egy
sírt találtak, helyszínre érkezésünk előtt a csontokat ki
szedték. Tájolása DNy-ÉK volt. A vázat a kerítés alatt
találták, oly módon, hogy feje a kerítésen belül, a lába
kívül volt. Nem találtak mellette semmit, csak a kör
nyező földben néhány cseréptöredéket.
A környéken korábban szkíta sírok kerültek elő, de
sírunk valószínűleg szarmata kori. 1976-ban szintén a
strandfürdő bejáratánál egy szarmata kori sírt mentet
tek meg. Mellette szürke, korongolt, fordított csonkakúp
alakú edényt találtak. A helyszín és a kidobott földben
talált szarmata edénytöredékek alapján egy szarmata
temető újabb sírját találtuk most meg, bár a tájolás nem
egyezik az 1976-ban feltárt szarmata sír tájolásával.
MEDGYESI pÁL
2 6 . Békéscsaba, Felvégi-legel ő
( Békés megye) B, V, Sza , A
2002. március 27. és július 29. között leletmentő ásatást
végeztünk a Felvégi-legelő, 1 . sz. lelóbelyen. A leletmen
tésre a 44-es út Békéscsaba-Gyula közötti szakaszának
szélesítése miatt került sor.
A lelőhely a 44-es út Békéscsabáról Gyulára vezető
szakaszától É-ra, közvetlenül az út mellett terül el. Itt
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egy a környezetébó1 kiemelkedő dombhát van, a repü
lőtértó1 K-re, amely a hajdani Fehér-Körös árterének
nyugati szélét képezte. A megelőző terepbejárások so
rán a dombháton szarmata kori telepre utaló kerámia
töredékeket találtunk.
A nyomvonal által érintett terület kb. 270x30 m volt.
A leletmentés során 195 objektumot, néhány árokrész
letet és 17 sírt tártunk fel. Az objektumok néhány késő
bronzkori és vaskori gödör kivételével késő szarmata ko
riak. A sírok szarmata és kora avar koriak.
Az őskori anyagban fó1eg kerámiatöredékek és ál
latcsontok voltak. Ezenkívül pávaszemes gyöngy, agancs
eszközök érdemelnek említést.
A szarmata objektumok közül kettő ház lehetett, a
többi gödör. A leletanyagban a kerámiatöredékek, ál
latcsontok, gabonaszemek mellett külön említést érde
mel egy csontfésű töredéke, egy ép agyagmécses, egy
szórványként eló'került csontsíp, egy bronztű, egy csont
ár, vasszegek, vaspántok, bronzékszerek töredéke, orsó
gombok, csontkorcsolya, bronzkorong és számos üveg
töredék. Találtunk egy teljes kutya csontvázat is. A fel
tárt árokrészek, a leletanyag alapján, a szarmata tele
püléshez tartoztak.
Gazdagabb a kora avar leletanyag. Az egyik feldúlt
férfi sírban íjdíszítő csontlemezeket, nyílhegyeket, lán
dzsát, páncéllemezeket, bronzkapcsokat, vascsatokat,
csontárakat, edényt és két lókoponyát, valamint végtag
csontokat tártunk fel. Egy szintén bolygatott női sírból
aranyozott bronz, préselt ruhadíszek, fülbevalók, gyön
gyök és állatcsontok kerültek elő. Egy bolygatatlan női
sír leletei között pedig 48 darab kerek, illetve szíjvég
alakú aranyozott ezüstveret, gyöngyök és fülbevalók ta
lálhatók.
A leló11elynek csak töredékét tudtuk feltárni. Mind
a telepek, mind a kora avar temető folytatódik, elsősor
ban ÉNy-i irányban.
Munkatársak: Gyucha Attila, Liska András, Rózsa
Zoltán régész, Havassy Péter muzeológus, Kékegyi Do
rottya, Demcsák Ildikó, Kolárovszky Mihályné, Zahorán
né Sajti Erzsébet technikus. A restaurálást Gábor Gab
riella, Petrovszki Zoltán és Dimény Józsefné végzi.
MEDGYESI pÁL
2 7. Békéscsaba, 3 08 . szá mú lelőhely
( Békés megye) Szk? , Sza
A Békéscsaba 308. számú leló11ely a Veszély-kanyartól
a Gerlára vezető út elágazásánál helyezkedik el, egy ala
csonyabb földháton. Az új műút nyomvonala a gerlai
út bekötéséhez csatlakozó szakaszon halad át a lelőhely
területén.
2002 . május 2 3 . és június 1 3 . között végeztünk
megelőző feltárást, amely során egy őskori, feltehetően
vaskori és egy szarmata kori településrészletet találtunk.
Összesen 20 objektumot tártunk fel, amelyek nagyobb
része szarmata korinak bizonyult. Az eló'került lelet
anyag túlnyomó része is ehhez a korszakhoz köthető.

Kisebb számban vaskori, talán szkíta kori objektumo
kat is találtunk, amelyek korhatározását az igen csekély
számú leletanyag is nehezítette. A vaskori településhez
3 objektum köthető (2 gödör és 1 árok), szarmata kori
településjelenségként összesen 12 objektum (10 gödör,
1 árok és 1 kút) értékelhető. Öt objektum keltezése régé
szeti leletanyag híján nem volt lehetséges. A vaskori ob
jektumok közül az egyik kisméretű gödörben paticcsal
és edénytöredékekkel kirakott rétegben egy állatkopo
nyát találtunk. A szarmata kori gödrök nagyobb részt
agyagnyerő gödrökként funkcionálhattak, ezt igazolja
jellegzetes, az agyagos rétegbe alámélyedő kialakításuk
is. Az egyetlen kút használatának értékelése kétséges,
mert a feltörő talajvíz miatt nem sikerült teljesen az al
jáig kibontani. A magasan jelentkező talajvíz egyébként
a feltárás során általános problémát jelentett, több ob
jektumot a talajvíz miatt nem tudtunk teljes mélység
ben kibontani és dokumentálni. A lelőhelyen feltárt ár
kokat inkább vízelvezető alkalmatosságokként értékel
hetjük, mint határoló funkciójuk lett volna, bár a feltárt
településrészlet kis mérete igazából nem enged meg
ilyen következtetéseket.
Az őskori leletanyag néhány kézzel formált, jelleg
telen edénytöredékbó1 áll. A szarmata korinak megha
tározható leletanyag nagyobb része korongolt kerámia,
szürke és vörös színű edények töredéke. Említést érde
mel néhány korongolt, duzzadt peremű, nagyoblí mé
retű hombár töredéke, amelyek közül néhány példány
árkolt díszítésű volt, duzzadt peremű tálak töredékei,
valamint egy függó1eges falú tál töredéke. Szintén jel
legzetesek a kézikorongon formált, csillámos soványítá
sú fazekak töredékei. A kerámiaanyag elsődleges, res
taurálás előtti értékelése alapján a szarmata kori tele
pülésrészletet 3-4. századinak határozhatjuk meg. A fel
tárt terület kicsi mérete miatt az objektumok elhelyez
kedése alapján településszerkezeti megállapításokat
nem tehetünk.
LISKA ANDRÁS

2 8 . Biatorbágy, Káposztás-dűlő
(MRT 1 3 / 1 k. 3 4 / 9 l h . )
( Pest megye) U . LT. Ró, Á
Lakossági bejelentésnek köszönhető, hogy részlegesen
sikerült feltárnunk Torbágy 9. leló11elyét a Káposztás
dűlő területén. A majdnem egy hektáros megkutatott
terület domb feló1i részén sikerült behatárolnunk a le
ló11ely egyik végét, míg a Füzes-patak melletti terület
részen erre nem volt módunk, mert egy korábbi humu
szolás már eltüntette a régészeti objektumokat, illetve
a patak fölötti közvetlen sávban az építkezők csak rá
hordást végeztek. A lelőhely folytatása várható Páty irá
nyába és egy kis szakaszon Torbágy felé.
Az egyhónapos megelőző feltárás során 140 objek
tumot tártunk fel� Ezek 80%-a hulladék-, anyagkiterme
lő-, tárológödör volt. A domboldal alján - az erősen el
pusztult területen - elsősorban neolitikus és kelta, fel-
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jebb pedig római kori és elsősorban Árpád-kori objek
tumot találtunk. Az Árpád-kor emlékanyaga (közel negy
ven objektum) nagy része gödör, de találtunk vízelve
zető árkot, félig földbe mélyített házakat, tüzelónelyeket,
néhány kemencét, amelyeket gyakran a lakóházak fel
hagyása után alakítottak ki. A település a 13. század fo
lyamán szűnhetett meg. (A közeli, mai Dózsa György
utcai katolikus templom környékén talált 14-15. száza
di kerámialeletek pedig arról tanúskodnak, hogy itt le
hetett Torbágy késó'bbi magja.)
Külön említést érdemel egy leégett ház (35. obj .),
egy késő római-hun kori gödör, amelyben 4 gyermek
és három felnőtt koponyáját találtuk (33. obj .), és egy
2-3. századra keltezhető, vasmegmunkálást bizonyító
hatalmas gödör (25. obj.). A leletanyag java kerámia, de
előkerültek római kori fésűtöredékek, egy 4. századi
érem, néhány vaskés része, fibulák, valamint kőeszkö
zök, őrlőkövek stb. A leletanyag a szentendrei Ferenczy
Múzeum gyűjteményébe került.
Munkatárs: Kalácska Róbert.
REPISZKY TAMÁS

2 9. Bodrogkisfalud, Petőfi u tca 2 6 .
( Bo rsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B, V
2002. június-július hónapokban leletbejelentés érkezett
a Herman Ottó Múzeumba a tulajdonostól, aki házá
nak veteményes kertjében a kerti munkák alkalmával
cserepet és köveket talált. Július 24-én helyszíni szem
lét végeztünk a területen. A kiskert a Bodrog magas
partján terül el. Az utca nagyjából párhuzamos a Bod
rog folyásával.
A beszolgáltatott, igen nagy mennyiségű anyagban
nagyon jó díszített bükki és tiszadobi töredékeket, neo
litikus házi kerámiát, kovát, obszidiánt, csiszolt kővé
sőt és késő bronzkori-kora vaskori (?) edénytöredéke
ket találtunk. A terepen a felszínen kb. 15x10 méteres
területen nagy sűrűségben találtuk az őskori települé
sek anyagát.
A tulajdonos szerint szomszédja is talált hasonló le
leteket a kertjében. Valószínűnek tartható, hogy a víz
parti kiemelkedésen hosszan elnyúló települések húzód
tak. Szükséges lenne egy kisebb leletmentést végezni a
területen.
Koós JuDIT - CSENGERI PmosKA

3 0 . Boldog határa
( Heves megye) B ? , Sza, Kö
2002 végén terepbejárás során az alábbi öt leló11elyet
regisztráltuk a település közigazgatási területén.
Telek-puszta: A Hatvan és Boldog településeket
összekötő úttól K-re 40 méterre húzódó magasparton
40x20 m kiterjedésű lelőhely. A leletanyag döntő több
ségét szarmata edénytöredél<ek (korongolt, szürke pe
rem-, oldal- és fenéktöredékek) és kisebb számban j el
legtelennek mondható, durva anyagú, sárgásbarna szí-

nű, őskori (feltehetően bronzkori) oldaltöredékek alkot
ják. A terület folyamatos talajművelés alatt áll.
Csapási-dűlő és Telek-puszta között: A Hatvan és Bol
dog településeket összekötő úttól keletre fekvő Csapá
si-dűlő és Telek-puszta között, a Budapest-Szolnok vas
útvonaltól 50 m-re délre. A 80x25 m kiterjedésű lelő
hely leletanyagának döntő többségét jellegzetes szarma
ta edénytöredékek, kisebb számban jellegtelen, durva
anyagú bronzkori (?) oldaltöredékek teszik ki. A magas
part, melyen a lelőhely fekszik, az úttól Ny-ra is folyta
tódik, így elképzelhető, hogy a lelónely oda is átterjed,
de ezt ellenőrizni nem állt módunkban. A terület a fo
lyamatos művelés miatt pusztul.
Surján-dűlő I.: A községtó1 900 m-re Ny-ra, az egy
kor mocsaras, lapos tájból kiemelkedő, ÉNy-DK irány
ban hosszan elnyúló Surján-dűlő DNy-i lejtőjén fekszik
a 60x25 m kiterjedésű lelónely. Elszórtan kerültek elő
középkori, feltehetően 14-15. századi, szürke színű, ap
ró kaviccsal és csillámos homokkal soványított, díszítet
len, illetve fehér színű, csigavonallal díszített perem- és
oldaltöredékek. A dűlő teljes hosszában talajművelés ál
tal bolygatott.
Surján-díílő II.: A dlílő gerincén húzódik végig a le
lőhely, mintegy 500 m hosszan és 25 m szélességben. A
sűrűn jelentkező leletanyag jellegzetes szarmata telep
kerámia. Nagy számban találtunk - feltehetően fémön
tésbó1 származó - salakanyagot, áglenyomatos paticsda
rabokat és egy őrlőkő nagyobb méretű töredékét is. A
helyszínen paticsos, átégett földfelületet is megfigyel
tünk. A leló11ely az intenzív talajmlívelés következté
ben erőteljesen pusztul.
Vajda-rét: A községtó1 1,5 km-re Ny-ra, a Tura felé
vezető úttól 200 méterre délre, Heves és Pest megye
határán fekszik a leló11ely, amely a Széles-dűlőnek ne
vezett magaspart legkeletibb magaslatán terül el. Egy
bronzkori tell, melynek kiterjedése 70x60 m, de leletek
a talajművelés és az erózió következtében nagy szám
ban gytíjthetők mintegy 100 m sugarú körben is. A le
letanyagot jellegzetes bronzkori, döntően a Hatvani kul
túrába sorolható, kézzel formált, szürkés- és sárgásbar
na színű, seprtídíszes és textilmintás, illetve durvább
anyagú, díszítetlen oldaltöredékek alkotják. A leló11ely
talajműveléssel veszélyeztetett.
VÁRADI ADÉL ÜRAVECZ DóRA
-

3 1 . Boldogkőváralja, Bol dogkő vára
( Bo rsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö, Kú
2002. szeptember 23-án kezdődött meg a középkori és
kora újkori alsóvár régészeti kutatása és a teljes vár szon
dázó falkutatása. A vár felső szintjeinek teljes régészeti
kutatása az 1960-as évek elején megtörtént, akkor az
alsóvárban néhány árkot húztak, amelyekkel csak
mintegy 1 - 1,5 méterig vágták át a területet.
Az alsóvár északi szakaszát É-D irányban több árok
kal átvágtuk, két Ny-K árokkal pedig a hegyoldal ko
rábbi terepesését, illetve a sziklafelszínt tártuk fel. A ko-
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rábbi kutatás során a terület átvágása nem altalajig tör
tént, a jelen mélyítés során 3 méteren Mátyás-kori pénz
került elő és a sziklafelszín megközelítően 4 méteren
j elentkezett. A kaputorony alatti területen egy faszer
kezetes építmény nyomai jelentkeztek, amelyet az 1682.
évi inventárium is említ.
Az alsóvár északi szakaszán a sziklafelszínt viszony
lag nagy felületen megfaragták, annak nyugati szélén
téglány metszetű árok fut, belső oldalán helyenként cö
löplyukakkal. Ez már az 1964. évi ásatás során is előke
rült. Az objektumot a palánkárok első periódusának te
kinthetjük. A két Ny-K-i árokban egy falkiszedési árok
és egy palánkfal árkának betöltése került elő, ezek fel
tehetően a késó'bbi periódushoz tartoznak.
A feltárás során elsősorban kora újkori leletanya
got találtunk, nagyszámú mázas és mázatlan kályha
csempét és használati kerámiát. A falkutatás a palotától
keletre fekvő falszoros északi végén álló kisméretű őr
torony/bástya falszerkezeteit érintette. Az őrtorony tég
lalap alakú, boltozatos, háromszintű építmény. Boltvál
lai a palota keleti homlokzati falán láthatóak, a bolto
zott szintre egy jelenleg ablaknak használt szűk ajtón
lehetett átmenni.
A vár és környzetének többszöri bejárása alapján
nyilvánvalóvá vált, hogy az alsóvár területe nagyobb,
mint azt korábban feltételezték.
KOPPÁNY ANDRÁS - ÉDER KATALIN

3 2 . Bonyhád, Köles-földek

(Tolna megye) 0
Egy 1746-os térképen (TMÖL, T. 20.) ábrázolt templom
rom helyének felkutatását kíséreltük meg. A Völgységi
malomárok Ny-i oldalán, a Jung-majortól DNy-ra, az
árokba ÉNy felől folyó pataktól DNy felé kb. 800 m
hosszan bejártuk a kukoricatarlóval borított domboldalt,
de csak néhány apró tégladarabot találtunk elszórtan a
dűlő legkeskenyebb részén. Az országúttól Ny-ra szin
tén nem találtunk régészeti leleteket. Mivel a templom
kétségtelenül erre a területre lokalizálható, további
terepi kutatás szükséges.
Ó DOR JÁNOS GÁBOR - K. NÉMETH ANDRÁS

3 3 . Bóly határa
( Ba ranya megye) Ő, Kö
2002. március 25. és április 22. között a Janus Pannonius
Múzeum Régészeti osztálya munkatársai terepbejárást
végeztek a tervezett M6-56 gyorsforgalmi út Baranya
megyei szakaszán.
Sajti-dűlő: A 2 3130. pontnál a nyomvonal keleti ol
dalán, a nagynyárádi vízfolyáson felül, a K-Ny irányú
dombvonulat északi oldalán, 200x200 méteres kiterje
désű településnyomokat találtunk ( 69. sz. lelónely) .
Vasút alatt: A 231 34. pontnál egy K-Ny irányú
dombvonulat déli oldalán, vizes nádasra hajló parton
regisztráltuk a 70. sz. lelónelyet. A szántásban sárgás,

agyagos foltok jelezték a középkori települést. A lelő
hely kiterjedése: 400x200 m.
Munkatársak: Nagy Erzsébet, Gábor Olivér régészek,
Krasznai Péter ásatási technikus, Tari Józsefné gyűjte
ménykezelő.
KÁRPÁTI GÁBOR

3 Li . Bölcske, Sziget
(Tolna megye) B
A 2002. november 4. és 1 5 . között végzett feltárás cél
ja az 1995-ös leletmentés során dr. Tóth Mihály föld
jén megfigyelt urnamezős bronzfeldolgozó műhelykör
zet további kutatása volt. A Duna árterébó1 alig kiemel
kedő É-D irányú dombhát legmagasabb részén, a D-i
telekhatártól húzott 3 m széles 15 m hosszú szelvé
nyünkben 40 cm mélységben mindenütt az eredeti
bolygatatlan saras, infúziós lösz altalaj j elentkezet,
amelyet csak némileg színezett el a szántott réteg szür
ke humuszos beszűrődése. A bolygatott rétegben ta
lált rengeteg késő bronzkori cserép ellenére a szel
vényben eredeti j árószintet vagy lemélyedő objektu
mot egyetlen esetben sem sikerült megfigyelnünk.
Mindössze az eredetileg kitűzött szelvény végében a
Ny-i oldalon egy műhelygödröt bontottunk ki, mely
gazdag urnamezős kerámiaanyaga mellett bronz tokos
baltát, olvadt bronzcseppeket, fémöntéshez használt
homokköveket tartalmazott. A műhely bontását nem
tudtuk teljesen befejezni.
Az urnamezős kultúra tömegesen előforduló, jel
legzetes síkozott- illetve turbántekercses peremű edény
töredékei mellett olyan, egyedinek tekinthető tárgyak
is eló"kerültek, mint pl. az 1995-ös leletmentés idején
talált öntőmintába illő tokos balta, „holdbálvány"-ok il
letve zoomorf fülű edény összeillő darabjai, a korszakra
kevésbé jellemző „szoptatóedény".
A leletek a Wosinsky Mór Múzeumba kerültek.
SZABÓ GÉZA

3 5 . Bölcske határa
(Tolna megye) Kö
2002. október 15-én és november 6-án terepbejárást vé
geztünk a területen, középkori templomhelyek felkuta
tása céljából.
Kis- és Nagy-lesvölgy között: Újra azonosítottam a
Szelle Zsigmond és Szabó Géza által is ásatással kutatott
középkori templomhelyet a 6-os úttól K-re, a paks-duna
földvári vasútvonal feletti, bozóttal benőtt földnyelven.
A kutatóárkokban néhány falrészlet máig kivehető.4

4

A jelentésben szereplő Paks környéki templomokra (Bölcske,

Kajdacs, Nagydorog, Németkér, Madocsa, Tengelic) bővebben:
K. NÉMETH A.: „Mostan helyét az eke hasítja és a szél fojdogálja"
Középkori templomok Paks környékén (Mutatvány egy készülő
megyei összefoglalásból). Paksi Múzeumi Füzetek 3 (2003).
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Szentandrás-puszta: A Szabó Géza és Szécsi Attila
által azonosított középkori falu- és templomhelyen vé
geztem terepbejárást. A puszta K-i szélén húzódó vas
útvonaltól K-re, a két patak közti dombhát D-i részén, a
keletebbi patakág Ny-i oldalán É-D irányban húzódó
kiemelkedésen azonosítottam a főleg kóoől épített kö
zépkori templom helyét. A hely kevés, de igen nagy mé
retű kővel, kevesebb téglával és a templomhelytől D-re
némi embercsonttal borított. Középkori kerámiát job
bára a templomnak helyet adó domb D-i és Ny-i olda
lán találtam.
K. N ÉMETH ANDRÁS

élő társadalmi elit tartotta kezében. Ugyancsak az elit
jelenlétét jelzi a távoli kereskedelmi kapcsolatokat jelző
presztízstárgy, a borostyán megjelenése.
Magyarország Vatya III.-Vatya Koszider periódu
sának legnagyobb területen megkutatott telepe meg
különböztetett figyelmet érdemel. Alpár, Százhalom
batta lelőhelyek mellett Budajenő, mint nagy felüle
ten feltárt egyrétegű erődített telep, kiemelkedő he
lyet foglal el a koszideri időszak erődített telepeinek
sorában.
Munkatársak: Kalácska Róbert, Reményi László.
REPISZKY TAMÁS

3 6 . Budajenő, Hegyi-szántók
( M RT 1 3 / 1 k. 2 / 9 l h . )
( Pest megye) B
Lakossági bejelentés alapján szereztünk tudomást a bu
dajenői lakópark bővítéséró1, amelynek területe a He
gyi-szántók néven ismert, 9. lelónelyre esik. A lelónely
nek a még fel nem tárt területére (közel a felére) még a
kilencvenes évek végén épült a lakópark első üteme. A
négyhónapos megelőző feltárás során majdnem 10 hek
tárnyi területet sikerült megkutatnunk. Az egyrétegű
település több, mint 800 objektumán kívül két, illetve
három helyen sikerült nagyobb építményekre utaló cö
löplyuk-sorokat feltárnunk.
Az objektumok túlnyomó többsége hulladékgödör
volt, csak ritka esetben észleltünk egymásba érő gödrö
ket. Az objektumok közül néhány fazekassághoz köthe
tő (ezt tlízhelynyomok, félkész áruk jelzik), voltak táro
lóvermek, néhány gödörkomplexum anyagnyerő funk
cióval bírhatott, volt néhány tüzelőgödör és textilmű
vességgel kapcsolatos objektum (orsógombok, orsóka
rikák, szövőszéknehezékek utaltak erre) . A gödrök be
töltésébó1 igen nagy mennyiségű kerámiaanyag - amely
alapján a telep a Vatya III-Koszider időszakra datálha
tó - és állatcsont került elő. Néhány pattintott kőesz
köz, csonteszközök, egy apró bronzlemezdarab, egy
bronztű, egy borostyánkődarab, valamint két homok
kóoől készült öntőmintadarab is előkerült.
A 1 1 . sz. kutatóárokkal átvágtuk a teleptó1 északra
húzódó sáncot, amelybó1 szintén Vatya III-Vatya Ko
szider kerámiatöredékek kerültek elő. Az eddig isme
retlen erődített részen belül a terepadottságok miatt,
és mivel a beépítésre szánt területen már túl voltunk,
csak egy kutatóárkot tudtunk húzni, amelyben régésze
ti leletanyag, objektum nem volt.
Az erődített telepek az erősödő társadalmi tagozó
dással összefüggésben megjelenő települési hierarchia
jeleként értékelhetők. A telepen végzett bronzöntésre
utaló öntőminták és bronzsalak tovább gyarapítják azon
megfigyelések számát, amelyek alapján feltételezhető,
hogy a korszak bronzművessége az erődített telepekhez
köTődöTt. A stratégiailag- fontos -erőforrás - a szerszá
mok, fegyverek és presztízstárgyak előállítására hasz
nált bronz - feletti ellenőrzést az erődített telepeken

( Pest megye) R, LT, Ró, N , Á, Kk
A Zöld-barlang a Nagy-Kevély K-i oldalában, az egyet
len, magasan elhelyezkedő, rég felhagyott, kisebb mész
kőfejtőtó1 kb. 100 m-re található. 2002-ben végzett fel
tárása során lényegében ugyanazok a régészeti korsza
kok leletei kerültek napvilágra, mint a 2001 -es eszten
dóoen. A barlang bejáratától 5,5 m-re, egészen a kür
tőig, a teljes bal oldalon meghagyott hosszanti tanúfal
szépen illusztrálja a barlang betöltését. A felső réteget
egyre vastagodó (35-1,90 cm-ig), laza, kőtörmelékes, fe
ketés-barna humusz alkotta, amely alatt vörös agyag
volt. A felső réteg igen kevert volt, rétegződéseket, tűz
hely nyomát nem sikerült benne megfigyelni. Pregnán
san jelentkező járószintet ugyan nem figyeltünk meg,
de minden bizonnyal a vörös betöltés feletti igen ke
mény, kalcitos réteg lehetett a rézkori felszín a barlang
ban. Közvetlenül a kemény kalcittörmelékes réteg fö
lött szinte kizárólag rézkori töredékek voltak. (Csupán
egy alkalommal észleltünk két római és egy középkori
kerámiatöredéket.)
Az 5,5 m-től 8,5 m-ig terjedő megkutatott területen
az edénytöredékek nagy része a középső rézkor Luda
nice csoportjába sorolhatók. Ugyanebbe a korba sorol
ható egy majdnem ép „kupicás" pohár, néhány pattin
tott kőeszköztöredék, egy limnokvarcitpenge, egy eny
hén sérült baltácska. A kerámiatöredékek kis része kel
ta, illetve római kori. Egy-két oldaltöredék népvándor
lás kori. Előkerült egy 10-11. századi hullámvonalköteg
díszes oldaltöredék, és néhány 13. századi (pl. : egy ke
reszt fenékbélyeges szürke) töredék is.
A barlang kanyarulatától az akna felé egyre csök
kent a régészeti leletek száma. A leletszegénység kb. a
8. métertó1 volt leginkább tapasztalható. A 8,5-9,6 m
közötti szakaszon, ahol a bal oldalon szépen kirajzoló
dott kb. 5-10 cm-re a felső humusz alatt egy sárgás
réteg, mely minden bizonnyal egy újkori beásás ered
ménye. Innen került elő 2 oligocén hárshegyi homok
kő, melyek lehettek fenőkövek is, mert az éleiken nem
természetes kopásnyomok észlelhetők. (Legközelebb
ilyen kő csak a távoli gerincen borftja a dachsteini mész
követ.) A 8,5-9,6 m közötti terület leletei közül 1-2 ró
mai töredék, 2 darab 10-1 1 . századi hullámvonalas ol-

3 7. Budakal ász, Zöld-barlang
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daltöredék. A többi apróra tört kerámia a rézkori Lu
danice csoportba sorolható.
A kb. 10 méternél található baloldali fülke sarká
ból, egy gödörszen'.í kevert, humuszos-köves betöltésű
mélyedésbó1 50 cm mélyró1 került elő néhány világos
barna rézkori oldaltöredék, két 10-1 1 . századi hullám
vonalas oldaltöredék, egy fehér vékonyfalú sűrű vo
naldísszel bekarcolt töredék, két gyorskorongolt késő
középkori peremtöredék, egy rézkori obszídiánpenge
töredék. A többi kerámia késő középkori, illetve 1617. századi.
Az akna közelében talált igen kevés kerámiatöre
dékbó1 néhány darab rézkori, egy oldaltöredék 10-11.
századi és egy 13. századi.
A barlang csontleleteit (madár, szarvasmarha, szar
vas, ló, házimacska, mezei nyúl, borz, juh vagy kecske,
róka, béka, nagypele, kis patkósorrú denevér, házi ser
tés stb.) dr. Kordos László paleontológus (Magyar Álla
mi Földtani Intézet) dolgozta fel.
REPISZKY TAMÁS

3 8 . Budaörs , Frank-tanya ( Ka maraerdei-dűlő)
( Pest megye) U , R , B, V, LT, Ró, H
Raktárbázis építését megelőző próbaásatást, majd meg
előző feltárást végeztünk 2002. március, július-novem
ber hónapokban a területen, a Hosszúréti-patak É-i part
j án . (Az ásatási alaprajzot lásd a 186. oldalon ! ) Az érin
tett terület D-i részén Magyarország régészeti topográ
fiája kelta telepet és római villagazdaságot j elöl. (MRT
7. k. 5/2 lh. ) .
A terület É-i felén (4014/1, 3 hrsz.) kutatóárkokkal
próbaásatást végeztünk. Előkerült egy átlós irányban fu
tó árok nyomvonala, melynek betöltésében két római
feliratos oltárkő és több kisebb faragott kő volt. A kövek
a Kr. u. 3. század elejéró1 származnak. Az árok vágott
néhány késő bronzkori-kora vaskori gödröt.
A leló11ely sűrűbben lakott része a D-i területen ke
rült elő (4011 . hrsz). Itt a próbafeltárás árkaiban, majd az
ezt követő megelőző feltárás során neolit, rézkori, bronz
kori, kora vaskori, kelta-római telep, kőépületes villagaz
daság és római illetve honfoglalás kori temető került elő.
Neolitikum: Egyetlen gödör sorolható ide, mely a du
nántúli vonaldíszes kultúrához tartozó, szépen díszített,
bekarcolt s festett edényeket tartalmaz.
Rézleor: A badeni kultúrához tartozó telep az egész
domboldalon megtalálható. Félig földbe mélyített lakó
házaik, gyakran sorokba rendezve, több helyen is elő
kerültek. Egy kultikus gödörben 16 ép edényt tártunk
fel, gyerekcsontvázzal s sok állatcsonttal együtt. A telep
melletti temető eddig még nem került elő.
A késő bronzkori és a leora vaskori telepnek csak né
hány gödrét találtuk meg elszórva a területen. A teme
tóben egyetlen É-D irányítású sír kapcsolható kerámia
edénye alapján a kora vaskorhoz.
A leésőkelta (eraviszkusz) településnek már több tá
rolóverme és szemétgödre is előkerült. Ezek az obj ek-

tumok a terület D-i részén a római kőépületek alatt s
mellett találhatók.
Római kor: A római korban telep, majd villagazda
ság létesült itt a patakparton. A település 1-2. századi,
félig földbe mélyített, paticsfalú házaiban a kerámia
anyag alapján az őslakos kelták éltek tovább. A kőépít
kezés a 2-3. században kezdődött. Kb. 10 kőépület rész
letét sikerült feltárnunk, bár a szántás a felmenő fala
kat szinte már mindenütt tönkretette. Egyelőre egyik
sem olyan gazdag, hogy a tulajdonos lakóháza lehetett
volna. A villagazdaság 3. század eleji tulaj donosának a
nevét is ismerjük az itt talált oltárkövekró1: Marcus An
tonius Victorinus, Aquincum colonia duumvirje. Terra
Maternek és Herculesnek állított Budaörsön oltárt. A
villagazdaság a 3. század közepe körül egy elrejtett érem
kincs tanúsága szerint leégett (ld. Kaba Melinda 1964es ásatása) , de a megújított padlószintek s a 4. századi
leletek mutatják, hogy újjáépítették s a 4. század máso
dik feléig még használták. A 4. századból gödröket ta
láltunk, késő római mázas kerámiával s érmekkel. A leg
késóóbi érmek Valentinianus-koriak.
A villagazdaság kőépületei délen egészen a patak
partig húzódnak. Itt feltártunk egy 20 m széles sávot.
Sajnos, az iszapos területen már csak néhány szétszán
tott kőépületet találtunk, sok éremmel és szép terra
sigillata anyaggal.
A kőépületektó1 É-ra egy sávban ipari jellegű ob
jektumok, kemencék, agyagnyerő gödrök kerültek elő,
olvadt vas- és üvegsalakkal.
A teleptó1 északabbra, kb. 50 m-es üres sáv után
megtaláltuk a temetőt is (466 sír) . A kora római földsí
rok többnyire K-Ny tájolásúak, gyakori mellékletük a
szárnyas fibulapár. A földsírok mellett kör illetve négy
zet alakú árkokkal körbevett sírok is megfigyelhetők. A
2- 3. századi hamvasztásos sírok nagy részét sajnos a
szántás, szó1őmlívelés már elpusztította, csak néhány
törött edényt s üveget találtunk. Egyik urnába a ham
vak mellé kis aranymedaillont tettek.
Egyedülállóak a kora római kocsitemetkezéses sí
rok (lásd az illusztrációt) . Eddig négy ép, bolygatatlan
sír került elő, melyekbe alulra a lovat, felülre a kettő

RÉGÉSZETI KUTATÁSO K MAGYARORSZÁGON 2002

0

20 m

40 m

+

186

RÉGÉSZETI KUTATÁSO K MAGYARORSZÁGON 2002

illetve négykerekű vas és bronzalkatrészekkel, díszek
kel ellátott kocsikat temették. Kocsi nélküli lótemetke
zések is voltak. A korai római temető feliratos sztéléit,
faragott domborműves sírköveit a késő római kó1áda sí
rokba beépítve találtuk meg. Több ilyen, gyakran ép fa 
ragott sírkő is előkerült.
A késő római temetó'ben (3-4. század) kövekbó1 il
letve téglákból épített kó1ádasírokat, néha téglasírokat
tártunk fel, köztük egy feliratos szarkofágot is.5 E sírok
tájolása többnyire ellentéte a kora római sírokénak, Ny
K. Gyakori férfi melléklet a hagymafejes fibula, övcsa
tok. A nó1mél igen sok a karperec, gyöngyök, néha gyű
rű. Pénzt a szájukba, vagy a kezükbe, néha az övön hor
dott tarsolyba tettek. A halottak fejéhez vagy lábához
korsókban üvegpoharakban étel-ital mellékletet helyez
tek. Az éremmellékletek alapján már a 3. század köze
pén áttértek a csontvázas temetkezésre. A legkésó'bbiek
mellett pedig Valentinianus-érem található. A késő ró
mai sírok többségét, fó1eg a felszínen sokáig látszó kó1á
da és téglasírokat még a római kor végén kirabolták. Igen
sok a melléklet nélküli vagy üres sír is.
Honfoglalás kor: Többnyire melléklet nélküli sírjaik
egy csoportban fekszenek a római temetó'ben. Egyik
ben felfüzött 10. századi pénzekbó1 álló nyakláncot és
S-végű fülbevalót viselt az eltemetett nő. Településüket
már elszánthatták.
Eddig mintegy 8 ha-t sikerült átvizsgálni a kb. 14 ha
nagyságú leló'belybó1. A feltárást 2003-ban még folytat
juk.
A feltáráson részt vett Mali Antal restaurátor.
ÜTTOMÁNYI KATALIN

3 9 . Budaörs, Muskátli utca
( Pest megye) Kö
A Budakeszi-árok (Csiki-patak) két partján 1970-ben és
1979-ben a régészeti topográfiához kapcsolódó terep
bejárásokon fehér és szürke középkori edénytöredéke
ket találtak a kutatók, akik a középkori oklevelekbó1 már
jól ismert Csik faluval azonosították a területet (MRT 7.
k. 63. p.). A török korban elnéptelenedett település ne
vét a ma is élő Csiki-puszta, Csiki-hegyek és Csiki csár
da elnevezések őrizték meg az utókor számára.
A Budaörsön már évek óta folyó helytörténeti ku
tatások során számos okleveles és topográfiai adatot, va
lamint a területen folyó építkezések nyomán számos tár
gyat is összegyűjtöttek. Az önkormányzat tulajdonában
lévő, beépítetlen 083/2 helyrajzi számú ingatlan látszott
a legalkalmasabbnak arra, hogy a középkori település
maradványait beazonosítsuk.
Az önkormányzat anyagi támogatásával és a helyi
civil szervezetek tevékeny közreműködésével 2002. szep-
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MRÁV ZsoLT-ÜTTOMÁNYI 'KATALIN: A legio II. adiutrix Caracalla
alamann háborújában. - Egy új feliratos szarkofág Budaörsró1,
Spec. Nova következő kötete (2004).

tember 16-27. között folyó ásatások során sikerült a te
lepülés egy részletét feltárni.
A Törökugratót nyugatról határoló széles Budake
szi-árokban, a Muskátli utca melletti beépítetlen terü
leten nyitott szelvényekben egy félig földbe mélyített
veremház, egy árok, egy kemence és számos gödör ke
rült elő. Nagy valószínűséggel az oklevelekbó1 ismert
Csik fa luhoz tartozhattak. A házból és a körülötte fel
tárt hulladékgödrökbó1 sok 13-14. századi kerámiatö
redék és csontlelet került elő. A terület déli részén az
egyik gödörben 16-17. századi kerámiát találtunk, fel
tételezhetően egy közeli településró1, vagy szó1ó'birtok
ról kerülhettek ide. A 18. században a Zichy-család több
épületből álló majorsága települt a környékre.
A komplex kutatás részeként összegyűjtöttük a te
rületre vonatkozó okleveles és térképészeti adatokat, va
lamint elkészült a még ma is álló, a 18. század óta mű
ködő, és 1945-ben elpusztult Csiki csárda pincéjének mű
emlékvédelmi felmérése.
A leletek és a dokumentáció a szentendrei Ferenczy
Múzeumba kerültek.
MESTER EDIT

LiO. Budapest, 1. Kapucinus u tca Li-6.
B, LT, A, Á. Kö, Tö
2002. július 8. és november 6. között leletmentő ásatást
folytattunk a telken. A korábban (2001. november 5. és
26. között) lefolytatott szondázó kutatás komoly közép
kori és török kori beépítésre lelt a 4. számú telken, ezért
mindenképpen szükségessé vált a teljes feltárás. A 4.
számú telken 6 hétig, a 6. számú telken 8 hétig tartott a
munkánk, melynek során feltártuk a középkori Szent
István külváros két városi telkét.
A 4. számú telken feltártunk két, utcára merőleges
török kori pincét, a telek ÉK-i sarkában húzódó pince
ÉK-i sarkát elvágta egy újkori pince, a délebbi török ko
ri pince pedig egy középkori, habarccsal kötött kőfalú
pince utca felé eső meghosszabbítása volt. Betöltésének
nagy részét török kori leletanyag alkotta, de alatta há
rom középkori használati réteget találtunk. A középko
ri pince K-i fala mellett egy kis ülepítő akna és egy belő
le kinyúló csatorna húzódott DK felé. A telek Ny-i felé
ben, középtájt egy félig földbe mélyített Árpád-kori ve
remházat bontottunk ki. A háztól É-ra szintén Árpád
kori cölöpszerkezetes építmény nyomait tártuk fel, et
től É-ra pedig egy nagyméretű kemence omladékát. A
telek ÉNy-i sarkában egy nagyméretű, késő középkori
beásás (talán pince) került elő. Az eddig leírtakon kívül
egy újkori kutat, több Árpád-kori, késő középkori és tö
rök kori szemétgödröt találtunk.
A 6. számú telken feltártunk egy utcára meró1eges
török kori pincét. Sárba rakott kőfalai mélyen vissza vol
tak bontva, belsejében két omladékréteget találtunk. A
korábbi puszfulás nyomait (vastag paticsos égésréteg)
csak félig takarították ki, és ezután egy vastag kó1apok
ból rakott padlószintet alakítottak ki rajta. Emiatt a pin-
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ce keleti, utca felé eső részén alacsonyan, hátsó, udvari
részén magasan húzódott a kó1apos szint, mintegy dom
bot képezve. Mivel a pince még egyszer beomlott, ezért
a kó1apos szinten újabb vastag, égett paticsréteget tár
tunk fel, valamint egy kályhaomladékot nagyméretű vá
lyogtéglákkal. A pince felett álló ház falát valószínűleg
a második lakóperiódusban nyugat felé kibővítették. A
telek D-i szélén egy 15. századi betöltésű, megközelítő
leg négyzet alakú pince húzódott. A löszös altalajba vá
gott falait valószínűleg fabélés támasztotta. A telek kö
zepe táján egy relatív nagyméretű, földbe mélyített Ár
pád-kori pince volt. Járófelülete keményre letaposott,
sarkain és oldalain cölöplyukak tartották ácsszerkeze
tét. A pince ÉNy-i sarkát egy másik Árpád-kori pince
beásása vágta el. A második pince bélelése szintén cö
löpszerkezet(í fabélés lehetett, K-i oldalán keskeny, al
talajba vágott lépcsőfokok vezettek lefelé. A telek É-i
sávjában egy 6 m mély, téglalap alakú, szintén fabélé
sű, Árpád-kori betöltésű emésztő volt.
Az eddig leírtak mellett feltártunk még két bronz
kori, egy kelta, egy avar, valamint több Árpád-kori, ké
ső középkori, török kori és újkori szemétgödröt, egy új
kori kutat és egy kavicsokkal burkolt kis középkori ud
varszintet az ÉK-i sarokban.
Munkatársak: Mester Edit, Végh András.
BENDA JUDIT
LJ1 . Budapest, 1. Országház u tca 3 3 - 3 Li .
Á, Kö, Tö
Az Anjou rezidencia nevű épületek építését előkészí
tendő lebontották az Országház utca 3 3 . és az Ország
ház utca 34. alatti épületeket, így folytatódhatott a ré
gészeti kutatás. Az Országház utca 33. alatt az Árpád
kori városfal külső oldalát lehetett igen jól megfigyelni,
továbbá az Anjou-kori városfal újabb szakaszait tudtuk
kiásni.
Az Országház utca 34. alatt az Árpád-kori városfal
hoz kapcsolódva egy patkótorony került napvilágra. En
nek É-i külső lábazati szintjére ültették rá az itt is előke
rült gerendavázas török kori falat. Az Anjou-kori város
falnak is újabb szakaszát sikerült feltárni.
BENCZE ZOLTÁN

Li 2 . Budapest, 1. Toldy Ferenc u tca 9.
Kk, Tö, Ú
A Budapesti Történeti Múzeum Középkori osztálya
2002. július 15. - augusztus 2. között a Budavári Önkor
mányzat megbízásából előzetes régészeti szondázást
végzett a Toldy Ferenc Gimnázium kertjében, illetve tor
na pályáján; a tervek szerint ezen a területen építenék
fel a gimnázium új tornatermi szárnyát. Az előzetes ré
gészeti szondázó kutatás tisztázni kívánta, hogy talál
hatók-e a területen teljes feltárást igénylő régészcti ob
jektumok, illetve milyen mélységben és milyen kiterje
désben helyezkednek el ezek.

Egy K-Ny-i irányú szelvénysort készítettünk a sala
kos tornapályán 3 db 4x4 m-es szelvény kijelölésével. A
tornapálya a II. világháborúban elpusztult Donáti utca
28. számú ház helyén található. A szelvénysort úgy tűz
tük ki, hogy lehetó1eg a lebontott ház udvarán dolgoz
hassunk. Ezenkívül a gimnázium kertjének DK-i sarká
ban, a Donáti utcához levezető lépcső előtt jelöltünk ki
még egy 4x4 m-es alapterületű kutatószelvényt.
A tornapályán és a gimnázium kertjében kiásott
szondák eredményei jelentősen különböztek egymás
tól, ezért ezeket külön-külön ismertetjük.
A tornapályán a salakos felszín megbontása után
mintegy 40 cm mélységig a korábbi tornapályák több
ször megújított felszíneit találtuk. Ez alatt a lebontott
lakóház elplanírozott omladéka helyezkedett el, amely
beborította az egykori udvar felszínét. Az omladék vi
szonylag nagy mennyiségben tartalmazott II. világhá
borús lőszert, robbanóanyagot (fel nem használt akna
vetőgránátokat, kézigránátokat) . Az egykori udvar fel
színe alatt a 19. században készült feltöltést találtunk,
amely egy K-Ny-i irányú kövezett utat fedett el. Az út
É-i szegélyét tárhattuk fel, mindhárom szomszédos szel
vényben. Készítésének idejét az út alatt található feltöl
tésben talált leletek (pénz és kerámia) alapján a török
kor idejére helyezhetjük. Ezt az útréteget is felbontot
tuk, majd eltávolítottuk a már említett török kori, átla
gosan 30 cm vastag feltöltést, amely egy újabb útréte
get fedett el. Ez utóbbi útréteg szintén K-Ny-i irányú,
és ugyancsak É-i szegélyét sikerült megtalálni. Felszíne
erősen lejt nyugatról kelet felé. Az út kétrétegű volt,
alsó része nagyméretű és közepes, lapos kavicsokból ké
szült (kb. 10 cm vastag) , amelyre többször hordtak rá,
feltehetően megújítás céljából, sódert, köveket, kavicsot,
ezáltal az útréteg teljes vastagsága mintegy 40 cm. Ké
szítési idejét meghatározták az útréteg belsejébó1 és fel
színéró1 előkerült pénzek és kerámiatöredékek: eszerint
az út a késő középkorban, a 14-15. században készült és
volt használatban. Az útréteg alsó kavicsait közvetlenül
a márgás altalajra fektették.
A szelvénysorban az út mellett egyéb régészeti ob
jektum nem került elő.
A gimnázium kertjében nyitott kutatószelvényben
először kb. 1 m-es mélységig modern feltöltést találtunk,
amely egy korábbi felszínt fedett el. Ez alatt egy igen
nagy vastagságú köves, márgás feltöltést tártunk fel,
amelyet a gimnázium építésének idején kialakított tám
fal mögé töltöttek. A mintegy 3,5 m mély feltöltés alján
lapos, nagyméretű kövekből kirakott, kövezett felszínt
találtunk, amely enyhén lejtett nyugatról kelet felé. A
kövezetet közvetlenül a márgára rakták.
Összefoglalva a fent elmondottakat a szondázó ku
tatás a tornapályán (Donáti u. 28.) egy középkori ere
detű, K-Ny-i irányú út részletét tárta fel, amely a mai
Vám utca meghosszabbításában a hegyoldalra merőle
gesen, meredeken füíladt felfelé. Az utat a törö1< korban
feltöltötték, majd egy kissé megemelt szinten újból hasz
nálatba vették. A török kor végén készült térképeken és
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látképeken azonban már nem ismerhető fel, addigra
eszerint megszüntették és az újkorban sem használták.
Az iskola kertjében a jelentős újkori földfeltöltés alatt
bizonytalan korú kövezett felszínt tártunk fel.
A tervezett építkezés megvalósítása előtt szükséges
elvégezni a középkori útnak és környezetének teljes fel
tárását a tornapályán, valamint a kövezett felszín és az
ehhez kapcsolható esetleges objektumok feltárást a kert
ben az építkezés által érintett területen.
BENDA JUDIT - VÉGH ANDRÁS

4 3 . Buda pest. I I . Kapás utca. karmelita kolostor
Ró, Kö
A részletes tanulmányt lásd a 1 17. oldalon!
BENDA JUDIT

4 4 . Budapest, I I . Tölgyfa utca 3 . -Henger u tca 2 .
U , R . B , Ró, LT, Kö, Tö
A telken (hrsz. : 13509) , ahol a BKV használaton kívüli
villamos remíze áll, a Terra-dom Kft. megbízásából vé
geztünk régészeti feltárást az építkezést megelőzően. Ko
rábban már sor került egy kisebb, szondázó jellegű ku
tatásra, valamint a tervezett épület A és B szárnyának
megelőző feltárására. Az újkori épületekkel erősen boly
gatott telken török kori, középkori, római és őskori ob
j ektumok kerültek elő.
A 2002. július 8. és szeptember 20. közötti feltárás
sal befejeződött a II. kerület Tölgyfa u. - Henger u. Feketesas u. által határolt területen 1999-ben elkezdett
kutatássorozat. Idén a szóban forgó terület utolsó, még
feltáratlan É-i részének vizsgálatát végeztük el, amely
az új épület C és D/3 épületszárnya.
Az idei ásatási évadban előkerült legkorábbi lelet
anyagot a neolitikum időszakából származó néhány gö
dör, cölöplyuk betöltésébó1 nyertük. Közülük kitűnik a
középkori gödörrel vágott 751. objektum a zselízi kultú
rára jellemző igen gazdag kerámiaanyaggal. Emellett
megemlítendő egy másik gödör, melyből egy plasztiku
san kidolgozott tehénfejjel díszített agyagedény oldal
töredéke került elő.
Az U/1 2-es és V/12-es szelvényben tisztán megfi
gyelhető volt egy kávébarna színű réteg, mely közvetle
nül a sárga altalaj felett húzódott. E réteg a telek dé
lebbre eső területein végzett korábbi feltárások folya
mán sehol nem volt megfogható, mindenütt a sötétbar
na-fekete, késő bronzkori réteg feküdt a bolygatatlan
sárgán, mely egyben akkor az objektumokból gyűjtött
legkorábbi leletanyagnak is mutatkozott. Mivel a barna
rétegbó1 kevés, de jellegzetes pelyvás soványítású neo
lit kerámia származott, emellett neolit objektumok is
előkerültek, joggal feltételezhetjük, hogy itt az újkőkori
telep kultúrrétegének maradványát fogtuk meg. E ré
teg fölött már egy többnyire bolygatott, újkori törme
lékkel, római és késő bronzkori kerámiával vegyes feke
te agyagos szint következett.

A feltárási területen kívül, egy teherautó-rámpa
bontása során a markoló több objektumot bolygatott
meg, melyek közül az egyik valószínűleg a neolitikum
időszakára datálható gyermeksír volt (797. obj.) . A kis
gyermeket hátával a gödör falához állítva helyezték a
gödörbe, lábánál külön kimélyítve a kis gödör fenekét.
Nyaka táján két átfúrt kőgyöngyöt találtunk.
A T/12-es szelvényben egy teknős aljú, nagyobb mé
retű gödörbó1 (805. obj .) előkerült belül megvastagodó,
úgynevezett szubkután füllel ellátott táltöredék a terü
let késő rézkori, bolerázi megtelepedését bizonyítja.
A feltárás őskori anyagának túlnyomó részét a késő
bronzkori leletek adták. Néhány egyszerű gödör mellett
a terület ÉNy-i részén (792. obj.) - a korábbi feltárások
során már feltárt - egymásba ásott gödöregyütteshez
hasonló komplexum is előkerült, mely gazdag késő
bronzkori, az urnamezős kultúrába tartozó síkozott pe
remű, árkolt vállú díszítéssel ellátott kerámiaanyagot
szolgáltatott. A komplexum bontása során feltűnően
nagy mennyiségű, több esetben áglenyomatokat is tar
talmazó paticsanyagot gyűjtöttünk, mely egyértelműen
felmenő falú házak meglétére utal a telepen.
Az ásatási terület Ny-i szélén, nagyjából É-D-i irány
ban egy 80-100 cm mélységben megmaradt V-kereszt
metszetű árok futott, melynek kronológiai meghatáro
zása problematikus. A fekete kevert, újkori réteg alján
jelentkező sötétbarna betöltés felső 10-15 cm-es mély
ségében az árok teljes feltárt kb. 20 m hosszú szakaszán
római amphoratöredékeket tartalmazott. Ennél mélyeb
ben azonban jellegtelen őskori (bronzkori?) kerámia
származott beló1e.
A 789. árokkal vágott 790. objektum betöltésének
felső negyedébó1 is római amphoratöredékek láttak nap
világot, alatta azonban már bronzkori-korvaskori(?) ke
rámiatöredékek kerültek elő. A gödör alján egy jobb ol
dalára döntött zsugorított csontváz feküdt, koponyáján
esetleg ütésbó1 származó sérüléssel.
A rámpa helyén e gy kelta gödör is felszínre került
(796. obj.), melynek erősen hamus, faszenes betöltésé
bó1 a késői időszakra datálható kerámiaanyag származott.
A területen a római korból mindössze egy kisebb
méretű gödröt tudtunk feltárni.
A nagy mélységű újkori pusztítás miatt a terület
ezen részén nem tudtuk megfigyelni a középkor koráb
bi időszakának településnyomait, rétegeit, kizárólag a
nagyobb mélységű, késóbbi objektumokat lehetett fel
tárni. Előkerült egy kút (809. obj.), amelyet legkésóbb a
16. század első felében betöltöttek. (A kutat teljes mély
ségéig statikai okok miatt nem lehetett feltárni.) Érde
kessége, hogy keleti oldalán egy beálló merítőrészt ala
kítottak ki, melynek alját kővel és téglákkal rakták ki. A
több tárolóverem közül leletanyagában a 782. objektum
emelkedett ki. Ebből számos egész edény (korsók, faze
kak, kupák, fedők) és jelentős üveglelet került napvilág
ra. 50-70-re tehető a kettős kónikus palackok száma,
valamint hét egyenes peremű, csipkézett talpszegélyű,
függó1egesen bordázott oldalú, 15. századi velencei üveg-
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poharat találtunk, melyek közül hat festett, aranyozott
díszítésű, kobaltkék és zöld fonálrátéttel. Ezenkívül ren
geteg szó1őmagot tartalmazott a gödör betöltése.
A terület É-i részét nagyméretű (legalább 8x5 m
belméretű), törtkó'ből épített pince foglalta el. Építésé
nek pontos idejét nem ismerjük, a terület K-i felének
metszetfalán a beton megerősítés alatt a pincén kívül
római kori rétegeket lehetett megfigyelni, amelyeket a
fal mind átvágott, az építési szint már a megerősítés alatt
volt. H asználatával a 16. század második felében hagy
tak fel, betöltésébe a hódoltság kor folyamán két nagy
gödröt is ástak (az egyikből egy szemeskályha omladé
ka került elő) . A pince lejárata nyugat felől nyílott, az
ajtó feletti hevederívet téglából rakták. Dél felé szintén
nyílott egy ugyanilyen építésű ajtó, amely a pincének
egy alacsonyabb szintű, az altalajba vágott, falazat nél
küli mellékhelyiségébe vezetett.
KOVÁCS ESZTER - H. KÉRDŐ KATALIN - SZILAS GÁBOR

Li 5 . Buda pest, I l l . Hrsz.: 1 990 5 / 1 1
Ő , Ró
2002. július 8-án és 10-én tartottunk helyszíni szemlét
a frissen parcellázott, utcanevekkel még el nem látott
területen. A telken társasház építése kapcsán az előírt
régészeti célú megfigyelés nélkül végeztek földmunkát.
A szemle során a metszetfalban - a Bojtár u. 34. alatt
már részben feltárt - őskori telep cölöplyukait illetve
három, római kori V-alakú árok metszetét figyeltük meg.
Másnap elvégeztük a metszetfalakban még látszó
objektumok dokumentálását, amelyek során a követke
ző megfigyeléseket tettük.
A megfigyelés nélkül kimarkolt felület 19x10 m alap
területű, téglalap alakú volt. A négy fal közül az É-i, D-i
és K-i metszetfalakban figyeltünk meg objektumokat, a
Ny-i metszetfalban nem voltak jelenségek.
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Bojtár u.
34. telken feltárt késő bronzkori telep maradványai (cö
löplyukak) ide is áthúzódnak, a rétegsor is azonos. Tel
künk metszetei alapján úgy tűnik, hogy minden cölöp
lyuk a murvás szint tetejéró1 indul (tehát azt vágja), így
nincs két fázis. A terület Ny-i felében egy hármas árok
rendszer húzódik, amely stratigraphiai elhelyezkedése
miatt késóobi, a V-alakú metszet alapján római korinak
határozható meg. A telek K-i felében mutatkozó meszes,
teguladarabos planírozás pedig egy közeli római épület
maradványaira utalhat.
A dokumentálás során szórványként vasdarabokat
(a 3-as beásásból) tegulatöredékeket és őskori kerámia
darabokat tettünk el (D-i metszetfal) .
TÓTHNÉ LÁNG ÜRSOLYA

Li 6 . Budapest, I l l . Bécsi ú t 1 3 6.
Ró
A Bécsi út Ny-i oldalán újabb bevásárlóközpont létesül.
A csúszásveszélyes területen (hrsz.:16266/7) a leendő

épületegyüttest támfal kiképezésével védik. Az épüle
tek a terület középső részén, cölöpalapozással készül
nek, a régészeti érdekeltségű sávban parkoló létesül. A
katonaváros Ny-i, úgynevezett Bécsi úti temetőjének
több sírját ismerjük a környező telkekró1 is, többnyire
leletmentésbó1, ezért a beruházás megkezdése előtt ré
gészeti feltárást végeztünk 2002. szeptember 3 .-októ
ber 4. között. A terület több pontján kezdtük meg gépi
munkával a szondázást, a támfal létesítésével és a te
reprendezéssel párhuzamosan. Mivel a beruházás által
érintett szintmagasságig régészeti jelenséget nem tapasz
taltunk, két helyen jelöltünk ki szelvényt.
Az É-i, 1. szelvényben köves-márgás talajban mélyí
tettünk, régészeti jelenség nélkül. A Bécsi út és a meg
lévő távhőcsatorna között kialakított 2. szelvényben
többszöri tereprendezés eredményeképpen létrejött
több méteres újkori feltöltés alatt sötétbarna római ré
tegre bukkantunk, melynek felső rétegét Kr. u. 4. száza
di érem keltezi. A sötétbarna réteg alsó részében ham
vasztásos sírt bontottunk ki, három egyfülű nyersszínű
korsó, mécses és bronzfibula melléklettel. A szelvény
DNy-i részében K-Ny-i irányú téglasír volt, melléklet
nélkül. A sírok és a római réteg mélysége több méterrel
a beruházás által várhatóan megbolygatott szint alatt
van, így további feltárást nem folytattunk.
Az ásatáson Anderkó K1isztián ásatási technikus vett
részt.
FAcsÁDY ANNAMÁRIA

Li 7. Budapest, I l l . Bécsi út 3 1 0 .
U , Ró, Kk
A BTM Aquincumi Múzeuma 2002. október 8. és no
vember 29. között végezte a Testvérhegy néven ismert
lelónely megelőző régészeti feltárásának III. ütemét. Az
előzó1eg június 3. és szeptember 6. között lezajlottt első
két ütem alkalmával közel 1 300 m2 beépítendő terüle
tet tártunk fel. Az ásatás legfontosabb régészeti objek
tuma egy, a római kortól a késő középkorig használt
ÉNy-DK irányú, hétrétegű út hét rétege volt, illetve
egyéb, az utat kísérő jelenségek is eló'kerültek: vízelve
zető árkok, földútra utaló keréknyomok és egy falrész
let. A feltárás során összesen 12 periódust tudtunk el
különíteni: a legkorábbi horizontot őskori (neolit) szór
ványanyag, a legkésóobit az újkori téglagyártást kísérő
objektumok jelentették.
A III. ütem során két új felületet nyitottunk, illetve
a telek északi részén folytattuk egy, már megnyitott fe
lület bontását. Itt (B felület) a rábontás során a vékony
(60-80 cm), újkori kerámiával keltezhető feltöltés alatt
a már említett útfelület folytatását találtuk meg K felé.
Az így körvonalazódott útrészlet szélessége egyelőre 10
m(!). Az útfelület tisztítása során eló'k.erült vasdarabok,
patkótöredékek középkori használatra mutatnak.
- � Ient feírt felülettől del.re alakítottunk ki egy úja Db
szelvényt (D felület) . A 600 m2-nyi új felületen a dia
gonális út már nem került elő. A szelvény keleti felé-
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ben salakos betöltésű, újkori cölöp- és pillérhelyek alatt
több, ÉNy-DK irányú keréknyomot figyeltünk meg a
sárga homokos talajon. Nyugat felé elszórtan, rendszert
nem mutató sekély cölöplyukak és lenyomatszerű fol
tok mutatkoztak, betöltésükből kevés római kori há
zikerámia, állatcsont és építési törmelék került elő. A
felület középső részén - szintén ÉNy-DK irányban egy 60 cm széles, földbe rakott, kb. 70 cm magasan
álló fal került elő, talán kerítésfal lehetett. A falrészlet
keleti oldalán három, a fallal azonos irányú árkot bon
tottunk ki, betöltésükből római kerámia (pl. morta
rium) származik. A falrészlet nyugati oldalán más ré
tegviszonyokat dokumentálhattunk: a falhoz többször
e gymás után omladékos, szenes, paticsos szinteket pla
níroztak. Az elbontott rétegekből a keleti oldalhoz ké
pest lényegesen több római házikerámia-töredéket és
terra sigillata darabot gyűjtöttünk. Ezen rétegek lelet
anyaga alapján a fal készítési idejét a római korra te
hetjük.
A telek legdélebbi részén is új felületet nyitottunk
(E felület). A szelvény középső részében megjelent az
A és C szelvényekben már kibontott, hétrétegű út újabb,
szintén ÉNy-DK irányú szakasza. A legfelső útréteget
egy 16. század közepi ezüstpénz keltezte.
TÓTHNÉ LÁNG ÜRSOLYA

A területen É-D-i irányban egy 25x5 m alapterüle
tű árkot („A") és egy kb. 5x5 m-es, K-Ny-i irányú
felületet („B") nyitottunk. A két szondát már az elején
összekapcsoltuk. Az ásatás három hete alatt előkerült
római útrészlet és őskori objektumok a teljes felületű
feltárást tették szükségessé. A kutatás során összesen
legalább négy periódust tudtunk elkülöníteni.
A viszonylag vékony újkori feltöltés alatt egy szin
tén újkori fakonstrukciós szerkezet részletei bontakoz
tak ki, illetve két beásás. Az újkori objektumok alatt egy
római korra keltezhető - valószínűleg földút - részletét
sikerült dokumentálnunk, felületén érmekkel, keréknyo
mokkal. Ez utóbbi része lehetett a korábban már több
ponton megtalált ÉNy-DK-i irányú diagonális útnak. A
római szint alatt egy - eddigi megfigyeléseink szerint két periódusú késő bronzkori telep két (három?) félkör
íves záródású házának cölöplyukai rajzolódtak ki. A fel
tárt cölöpszerkezetes épületek eddigi adataink szerint
speciálisan a késő halomsíros-kora urnamezős időszak
ra jellemzőek (RED eleje), de itt is ritkaságnak számíta
nak. A Kárpát-medencében jelenleg csupán Dunakeszi,
Székesdlílőró1 és Budapest, III. kerület Bokor u.-Gala
gonya u. sarkáról ismerünk hasonló objektumokat.
TÓTHNÉ LÁNG ÜRSOLYA - SZILAS GÁBOR

50. Budapest, I l l . Kiscel li u tca 98.
R , Ró
0
2002. március 11.-május 3. között megelőző feltárást
folytattunk a telken tervezett társasház alapterületén,
Előzetes bejelentés után 2002. szeptember 25-27. kö
zött végeztünk megfigyelést a telken.
ahol a mélygarázzsal már régészeti rétegeket érintenek.
A területet már korábban erősen megbolygatták az új
A helyszínen autószalon bővítését kezdték meg,
amelynek során 170 m2 területen 12 db pontalap kiala kori csatornavezetékekkel.
A hely fontosságát az a római kori ipartelep jelzi,
kítását tervezték. A 80 cm mélységig leásott pontokon a
amelynek részletei az 1960-a évek második felétó1 egé
vastag betonréteg alatt csak újkori építési törmeléket
figyeltünk meg a sötétbarna földben, régészeti lelet, vagy
szen az 1970-es évek végéig a szomszédos, Bécsi út 120128. sz. telkeken folytatott feltárások eredményeképpen
jelenség nem került elő.
kerültek elő. A Kr. u. 1 . sz. végéró1 ismert fazekastele
TÓTHNÉ LÁNG ORSOLYA
pet a legiotábor téglavetőjének létesítése követte, amely
a 4. sz. végéig folyamatosan működött.
A telek Ny-ról K felé lejtő domboldalon fekszik. A
Li9. Buda pest, I l l . Bojtár utca 3 Li .
domborzati viszonyoknak megfelelően a régészeti réteB , Ró
geknél is nagy különbségek j elentkeztek, a telek nyuga2002. április 3-án kezdtük meg a telken (hrsz.:19899/5)
ti végében ugyanis a felső rétegeket a domboldalba váa próbafeltárást. A területre a beruházó alápincézett
épületet tervezett, a földet 3 m mélységig szándékozott gott terasz kialakításakor már jóval korábban eltávolíkiemelni.
tották.
A feltárást indokolták a közelben már korábban előAz őskort a lelóbelyen a középső rézkori Ludanice
került régészeti jelenségek, így az 1931-ben előkerült kultúra képviselte. A feltárt területen egyenetlenül oszlottak meg az őskori objektumok. Az I. kutatóárokban
úgynevezett Testvérhegyi római kori villakomplexum
egy nagyméretű, korongos fülekkel ellátott tárolóedény
és út, a Bojtár u.-Huszti út sarkán 1982-ben előkerült
késő bronzkori gödör, a Kaszásdűlő-Csikós utcában töredékei feküdtek az egykori járószinten. Közvetlenül
1 980-81 -ben feltárt villa, és a Kunigunda u. 39. sz. alatt
mellette tártuk fel az 1. gödröt gazdag leletanyaggal. A
többi rézkori objektum ettó1 keletre került elő. Ezek kö2001 -ben eló'került római út, illetve ős- és római kori
zül is kiemelkedett egy 1 , 5 m átmérőjű kemence, amelysírok jelenléte. A telken és közvetlen környékén koráboan semmiféle ré-gészetí kutafás nem folyt, így nem vole-nek alját -egy kb. 60 cm áemérőjű felületen, nagyméretű
információnk a terület ős- vagy római kori beépítettséedények oldaltöredékeivel rakták ki. A leletekkel kapcsolatban kiemelendő, hogy a felülethez képest igen sok
géről.
Li8. Budapest, I l l . Bojtár utca 3 3 .
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magkövet és pattinott kőeszközt, köztük két obszidiánt
találtunk.
A római kort a szomszédos telkeken feltárt iparte
lep „kiszolgáló" vagy csatlakozó létesítményei, műhely
és csatornarészletek képviselték. Feltehetően már a ró
mai korban kövekkel rakták ki az egykor erre folyó pa
takmedret, amely átvágta az őskori réteget. Azonkívül
római szövőszéknehezékeket és a hozzá tartozó épület
rész omladékát tártuk fel. A telek keleti végében épü
letplanírozásokat találtunk falfestménytöredékekkel.
NÉMETH MARGIT - HORVÁTH LÁSZLÓ ANDRÁS KIRCHHOF ANITA

5 1 . Budapest, I l l . Ladik utca 9.
Ró, Ú
2 0 0 2 . j úlius 1 8 . és augusztus 2 . között végeztünk
megelőző feltárást a fent említett telken (hrsz: 1 9250/
8). A területre nyolcszögletű épületet terveztek, cölöp
alapozással.
Munkánkat a következő adatok ismeretében kezd
tük meg: részben az utca É-i oldalán húzódik a régésze
ti szakirodalomban Ladik utcai temető néven ismert ró
mai kori temetkezési hely, az utca Ny-i végénél pedig
Zsidi Paula 1994-ben K-Ny irányú, valószínűleg cölöp
köteg-rendszer részletét tárta fel. A területtől D-i irány
ban húzódott az aquincumi katonaváros valószínűsít
hetően közigazgatási negyede. Mindezek alapján szük
ség volt a telek megelőző feltárására, ahol elsősorban a
cölöpkonstrukció további részletére számítva É-D-i irá
nyú, 5 m széles, 3 m hosszú árkot húztunk.
A gépi bontás megkezdésekor, még az újkori, épü
lettörmelékes rétegbó1 kb. 50 cm magas római kori mész
kőszobor torzója került elő Qupiter?), ami arra utal, hogy
a közel száz éves és a mai napig álló egykori harisnya
gyár épületeinek kialakítását megelőzően itt nagyarányú
tereprendezést végeztek, és ennek során több régészeti
emléket semmisíthettek meg. Ez a szobortöredék talán
a közigazgatási negyed egyik szentélyébó1 származhat.
A gépi bontás során kiderült, hogy a területet kb. 4 m
mélységig a fent említett újkori építési törmelékkel töl
tötték fel több szakaszban. Az épülettönnelékes réteg
sorok K-i és É-i irányú erőteljes lejtése arra utal, hogy
nagy szintkülönbségeket kellett kiegyenlíteni, illetve,
hogy a terület DNy-i sarkában kisebb kiemelkedés volt
korábban. A jelenlegi járószint alatt 4 méterrel, az épü
lettönnelékes rétegek alatt vékony (10 cm) tőzeges elte
rítés látszott, teljes felületen. Ez ismét mesterséges te
reprendezés nyoma lehet, újkori anyag került elő a bon
tásából. Ez alatt szürke iszapos, homogén szürke szint
következett, szintén újkori anyaggal. A továbbiakban - a
nagy mélység és így a dúcolás miatt - csak az árok D-i
végében mélyítettünk tovább intenzívebben, a felület
többi részében a feltörő víz miatt elsősorban szivattyúz
tunk. A D-i részen kialakított szondában a szürke isza
pos réteget bontottuk tovább, ebben vaskiválásos részek
voltak (buzgárok helyei) leletanyaga pedig újkori volt. A

réteg kb. 1,2 m vastagnak bizonyult és szintén lejtett K,
illetve É felé. Alatta eló'bb egy rozsdasávos sárga, majd
fehér homokos réteget bontottunk el szintén újkori le
letanyaggal; a mai szinttó1 7 m mélyen megálltunk.
Ezen rétegsorok - a fentiekhez hasonlóan - kelet (a
Duna felé) és észak felé is lejtettek. A szonda DNy-i sar
kában itt is megfigyeltük azt a kiemelkedést, amely a
jelenleg is álló épületek alá húzódik. Elképzelhető, hogy
a közelben már többször regisztrált úgynevezett Arany
hegyi-patak medrét és annak partját találtuk meg, ezt
csak további mérések alapján lehet biztosan megállapí
tani. A további mélyítést az egyre nagyobb területen
beszivárgó víz és a nagy mélység miatt nem folytattuk.
A feltárás római kori objektumok szempontjából ne
gatív eredménye arra utalhat, hogy a korábban megta
lált cölöpköteg-rendszer vagy nem erre húzódott tovább,
vagy a számos újkori bolygatás és áradás oly mértékben
tette tönkre a lelőhelyet, hogy itt már régészeti jelensé
geket megfigyelni nem lehetett. A szórványként előke
rült szobor, emberi csont- és kerámiatöredékek azon
ban a terület római kori használatára utalnak.
TÓTHNÉ LÁNG ÜRSOLYA

5 2 . Budapest, I l l . Lajos u tca 1 8-20„ Bécsi út 1 7-2 1 .
Ró
A fenti, több telek összevonásából kialakított ingatla
non a III. kerületi önkormányzat szociális bérlakások
építését tervezi. Az építkezés során mélygarázs is léte
sül, mely a régészeti védettséget élvező lelónelyet meg
semmisíti. Az építkezés előtt teljes feltárást folytattunk
2002. június 24.-augusztus 16. között. A felső, újkori
kevert talajréteget gépi munkával szedtük le, kb. 1,50
cm mélységben. A telek erősen lejt, a Bécsi út és Lajos
utca között kb. 2,50 m szintkülönbség van.
A feltárás során erősen köves, sóderes réteget figyel
tünk meg, mely valószínűleg vízmosás eredményeként
került ide. Ezzel magyarázható, hogy a várt római kori
vegyes rítusú temető parcelláját itt nem találtuk meg.
A kora római korból a Bécsi út sávjában útmarad
vány tártunk fel, melyet Domitianus érem keltez. Az út
alatt két kemence alsó részének maradványait bontot
tuk ki, az egyik egy cölöpszerkezetű ház sarkában állt.
A köves réteg alatti fekete, humuszos rétegből ob
jektum nélkül kerültek elő a különböző kerámiatöredé
kek, közöttük füstölőtál, dörzstál és sok korai terra
sigillata töredék.
Az ásatáson technikusként közreműködött Anderkó
Krisztián.
FAcsÁDY ANNAMÁRIA

5 3 . Budapest, I l l . Lajos u tca 7 1 -89.
R , B, LT, Ró, Á, Kö
Az ingatlanon (hrsz:14641) 2002. május 16. és novem
ber 22. között végeztünk először régészeti felügyeletet,
majd hitelesítő és megelőző feltárást.
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A terület D-i kétharmadán sikerült azonosítani,
majd többhónapos kézi földmunkával újból kitisztíttat
ni az 1988-1989 években kijelölt, és részben vagy telje
sen feltárt régészeti szelvényeket.
A terület D-i felében, (elsősorban) DNy-i negyedé
ben nagyobb érintetlen felületeket, illetve csak részle
gesen feltárt 2,5x5 m alapterületű régészeti szelvénye
ket találtunk. Itt, a korábbi telekbeosztás szerint négy
nagyobb, K-Ny-i tájolású, modern ( 19-20 századi) pin
ce alapozásakor bolygatták a rétegsorokat. A vázolt kö
rülmények ellenére kb. 10-15 középkori, 1 2-17. század
közötti intervallumra keltezhető hulladékgödröt, egy Ár
pád-kori épület Ny-i felét, 3 római kutat (Kr. u. 2 . szá
zad), mintegy 60 római temetkezést (többségében 3-4.
századi csontvázas rítusú sírt, vagy sírroncsot) , és kb.
egy tucat őskori objektumot (gödröt?) sikerült azonosí
t ani, részben, vagy egészen feltárni. A kora és késő
bronzkori, illetve rézkori gödrök között 2 esetben zsu
gorított csontvázas temetkezést figyeltünk meg.
A terület É-i felében (Lajos utca 83-89.) folyamato
san, de e gyre ritkábban kerültek elő római sírok.
Az egykori Lajos utca 81-83. számú telkek K-i végé
ben Kr. u. 2. századra keltezhető római őrtorony falaza
tának ÉK-i sarka jelent meg a temetőhorizont alatt. (Az
objektum déli falát, illetve DK-i és DNy-i sarkát már fel
mérték 1989-ben) .
Az őrtorony sarkától ÉÉNy-i irányban kavicsos, mur
vás, többrétegű római út Ny-i széle jelentkezett, közvet
lenül az újkori feltöltés alatt, melyet teljes szélességé
ben csupán az egykori Lajos utca 89. sz. telek K-i végében
sikerült letisztítani; (a nyomvonal irányának, szélessé
gének, az útszövet teljes vastagságának megfigyelését
itt újkori pincék, tímárkádak és világháborús bolygáta
sok nehezítették) . Az út Ny-i szélén (a Lajos utca 87. és
89. sz. ingatlanok nyugati felében), az úttal azonos tájo
lású épületek álltak a 3. században, melyeket többször
átépítettek (leszűkítések, falkiszedések), vagy megú jí
tottak (padlók, planírok és újabb járórétegek). Az épü
leteket és az utat már biztosan nem használják a 4.
század közepe táján. Csontvázas sírok (fó1eg tegula-bél
letűek) jelentek meg a házak között és az út felületébe
ásva is, bár szórványosabban, mint a Lajos utca 83-85tó1 D-re. Szórványos La Tene és egyéb őskori gödröket
találtunk a római falak alatt.
A Lajos utca 85. sz. telek É-i szélén két, korábban
egy tagban, teljesen feltárt felülettől É-ra 3 m széles,
V-metszetlí, K-Ny-i tájolású, kora római védmlíárkot
(fossát) figyelhettünk meg az ásatási terület teljes szé
lességében. Az árok felett, illetve D-i oldalán római kori
épületeknek már nem volt nyoma, É-i szélén több
(összesen 7) kisebb tlízhely és egy nagyobb (egykor
minimum 4 m belmagasságú) mészégető kemence ke
rült elő. A 3. század végi és 4. századi sírok ebben a
zónában is a kései temető É-i terjeszkedését, illetve a
canabae D-i határának feladását, a lakott városrész
pusztulását jelzik.
HABLE TIBOR - KÁRPÁTI ZOLTÁN

5 LJ . Budapest, I l l . Óbudai Gázgyár,
volt ti sztviselőlakások
B, LT, Ró
Az Óbudai Gázgyárhoz tartozó volt tisztviselőlakások
és a Duna partja közötti sávon (hrsz. 19333/29 és 19333/
32) mélygarázsos lakópark építését tervezték. A kutatá
sok a terveknek megfelelően - és figyelembe véve a te
rületen korábban m(íködött sóderosztályozó nagymé
retű, szint alatti betonépítményeit - elsősorban a terü
let K-i széle mentén folytak.
A 2002. július 22. és szeptember 6. között végzett
feltárás első fázisában a feltételezett római kori É-D-i
irányú útra merőlegesen három szondát húztunk, gé
pi segítséggel. Közülük az É-i szonda többméteres mély
ségig csak folyó sódert tartalmazott, alatta már sötét
szürke folyami iszap volt. A másik két szondában azon
ban a sóderos réteget 20-150 cm mélyégben, a Duna
irányában vastagodva találtuk. A sóderos réteg feletti
újkori feltöltés az érmek alapján 1882 után keletke
zett. A rétegből származó nagy mennyiségű római ko
ri lelet (tégla, kerámia, falfestménytöredék) alapján a
meginduló polgárvárosi (?) feltárások „meddő" anya
gát, valamint a Gázgyár építése során „kitermelt" föl
det, benne pl. rontott dörzstáltöredékekkel, salakkal stb.
helyezték el itt. A szondák eredményei alapján három,
nagyjából 10x10 m-es szelvényt nyitottunk É-D-i irány
ban, ahonnan a felső újkori réteget géppel távolítot
tuk el.
Az újkori, illetve a sóderos réteg vékony Ny-i széle
alatt egy homokos, áradásos feltöltődést figyelhettünk
meg, mely a K-i oldalon magasabban (töltésszerűen) je
lentkezett, nyugaton pedig keréknyomokat figyelhet
tünk meg benne. A homokos feltöltés alatt, vele azonos
irányítással, kemény, szürke felületlí járószintet értünk.
Az útréteget északon és délen is átvágtuk, felszínéről a
19. század első felébó1 és az őskorból származó lelet
anyag került elő.
Az előkerült útrészlet legutolsó használatának idő
szakát jelölik az újkori leletek. Az út kitlízése, iránya,
jellege azonban jól illeszkedik a 2000-ben, a Graphisoft
területén feltárt, s római kori réteggel is rendelkező út
hoz. Ezen a szakaszon a római kori szintnek nincs köz
vetlen bizonyítéka. Az úton előkerült keréknyomok tá
volsága 140 cm, ami azonban a római kori kocsik eseté
ben is használatos tengelytávolság volt. Az út töltésébe
belekeveredett őskori anyag jelezte, hogy őskori tele
pen haladt keresztül.
A viszonylag kis területen folytatott feltárás során
az őskor négy kronológiai horizontjának leletanyaga és
objektumai kerültek elő.
Az ásatáson eló'került legkorábbi régészeti objektu
mot egy az 1. szelvényben feltárt K-NY-i tájolású csont
vázas sír képviseli. Az elhunytat zsugorítva, bal oldalá
ra fektették, a fej környékén helyezték el a melléklete
ket: egy nagyméretlí csőtalpas tálat fejjel lefelé fordít
va, egy kis kétfüllí csészét és egy kisebb csücskös pe
remű csőtalpas tálat. Sajnos a sír K-i végét egy római
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kori gödör vágta, így a vázhoz tartozó koponya hiány
zik, a gödörből azonban a koponya töredékein kívül to
vábbi, minden bizonnyal a sírhoz tartozó mellékletek
kerültek elő: egy behúzott peremű, bütyökdíszes tál, il
letve egy nagyobb, gömbös testű, függó1egesen átfúrt
fülű edény töredékei.
A sír rítusa és mellékletei alapján a középső réz
kor időszakára datálható és beilleszthető a Ludanice
kultúra ismert fővárosi lelőhelyei közé. A korszak fő
város vidékén megfigyelt temetkezési szokására jellem
zőek a magányos sírok - amilyen a Duna-parton fel
tárt sír is lehetett - esetleg néhány temetkezésből álló
kis temetők.
A következő régészeti horizontot a H arangedény
Csepel-csoport kora bronzkor II. fázisára datálható te
lepjelenségei képviselik. A kora bronzkori települést a
római kori út alatti kb. 60- 70 cm vastagságú barna
kultúrrétegbó1 nagyobb mennyiségben előkerült kora
bronzkori kerámia jelzi. A 2. számú kutatóárokban egy
vöröses, paticsos folt alatt egy - a sárga altalajba mélyü
lő - kora bronzkori gödör is előkerült, nagyobb mennyi
ségű kerámiával és állatcsonttal.
A lelőhelyró1 egy a késő bronzkor végére, az urna
mezős kultúra időszakára datálható turbántekercses
peremtöredék is előkerült a 3. számú kutatóárok bar
na rétegéből. Az egyetlen töredék alapján komolyabb
településtörténeti megállapítások nem tehetők, elkép
zelhető azonban, hogy a közelben létezhetett egy ur
namezős leló11ely, a kultúra lelőhelyei ugyanis sűrűn
követik egymást a békásmegyeri Duna-parton, sőt a
szomszédos Hajógyári-szigeten is kerültek elő urname
zős leletek.
A római kori út alatt a terület déli részén néhány
szürke, korongolt kelta kerámiatöredék került elő, és a
3. számú kutatóárokban egy mély, paticsos betöltésű gö
dörbó1 kora bronzkori töredékek mellett kelta cserepek
is eló"kerültek. Ezek egyértelműen jelzik a terület késő
vaskori lakottságát, hasonlóan a békásmegyeri Duna-par
ton korábban előkerült kelta leletekhez.
Munkatárs: Havas Zoltán régészhallgató. A terüle
ten talajmintát vett dr. Füleky György a Szent István
Egyetem munkatársa.
Zsrnr PAULA - REMÉNYI LÁSZLÓ

5 5 . Budapest, I l l . Pacsirtam ező u tca 1 7.
Ró
Irodaház alapozási munkáit megelőzően végeztünk fel
tárást a telken (hrsz: 17797) 2002. október 2. és novem
ber 18. között. A telek Ny-i felén a tervezett egyszintes
mélygarázs alapozása csak újkori rétegeket érint.
Az előző években 1997-2001 között feltárt, a limes
utat Ny-ról szegélyező épületsorban álló nagy lakóház
telekhatárát sikerült megfigyelnünk. A telekosztás va
lószínűleg már az 1. század végén kialakult, a két telek
kerítése közt ekkor még sikátor húzódott. A terület mik
rodomborzati viszonyai, jelentős K-Ny-i lejtése miatt

már a második század első felétó1 a sikátort megszün
tették, s a két telket egyetlen kerítéssel választották el.
A 2. század végén 3. század elején ez a kerítés kó'ből
épült.
KIRCHHOF ANITA - MADARASSY ORSOLYA

56. Budapest, I l l . San Marco utca 2 Li-2 6 .
Ró
A telken (hrsz: 174000-174001) 2002. szeptember 19.
és november 22. között folytattunk megelőző feltárást.
A katonaváros nagyobb lakóházának részlete került elő,
a ház K felé, a San Marco utcai úttest alatt folytatódik.
A feltárt épületrészlet a 3. század első felére keltezhető,
többszörös átépítés nyomaival. Az utolsó átépítések so
rán alakították ki a fűtésrendszert, többperiódusú, egy
mást kiváltó praefurniumot és fűtőcsatornát sikerült
megfigyelnünk.
Hasonlóan a katonaváros más pontjain mutatkozó
tendenciákhoz, a városrész felhagyása után ezt a terü
letet is temetőnek használták. Feltehetó1eg az egyik par
cella széle lehetett területünkön, két sírt és három ál
lattemetkezést tártunk fel.
KIRCHHOF ANITA - MADARASSY ORSOLYA

5 7. Budapest, I l l . Selmeci utca 1 7.-Zápor utca 2 3 .
Ró
2002. május 9. és május 22. között megelőző feltáráso
kat folytattunk a saroktelken. A telek DNy-i sarkánál a
járda szintjétó1 számított 2,95 m mélység lesz az épülő
ház alapozásának alja. A felső, újkori rétegeket gépi föld
munkával, régészeti felügyelet mellett bontották el. Az
alapozási sík a római réteget érintette, illetve a Ny-i ol
dalon részben bele is mélyült. A római réteg felületé
nek nyesésekor, a telek Ny-i felén három késő római sír
jelentkezett. A téglasírokat a római kor folyamán meg
bolygatták, kirabolták, a csontokat és téglákat visszado
bálták. A harmadik, szintén bolygatott sírból érmek, öv
csat és egy erősen korrodálódott vastárgy került elő. Ezt
a sírt valószínűleg vakolattal látták el. A többi sírból - a
csontokon kívül - leletanyag nem került elő. A téglatö
redékeken tabula ansata-s illetve téglalap alakú bélye
gek részletei láthatók. A sírokat ÉNy-DK-i irányban tá
jolták.
KIRCHHOF ANITA

58. Budapest, I l l . Selmeci u tca 26.
Ró
Társasház építését tervezték a régészetileg védett tel
ken - az aquincumi canabae területén -, ezért szüksé
ges volt az építkezést megelőző feltárás, amelyet 2002.
november 21. és 29. között végeztünk. Az épület alapo
zási síkja nem érintette a római kori kultúrréleget. A
terület római kori beépítettségének megállapítása érde
kében 1x7,20 m kutatóárkot nyitottunk, amelyben az
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újkori réteg alatt a szürke római réteg jelentkezett. Az
árok Ny-i végében egy feltehetően kora római sütőke
mencére bukkantunk. A feltárás során leletanyag nem
került elő.
KIRCHHOF ANITA

5 9 . Budapest, I l l . Selmeci utca 29.
Ró
A telken 2002 áprilisában beépítés előtt megelőző régé
szeti feltárást végeztünk, valamint a pincetömb kieme
lése és a szomszédos házak aláréselésének gépi földmun
káival párhuzamosan folyamatos régészeti megfigyelést
biztosítottunk.
A leendő mélygarázs alapozási síkja egy steril eró
ziós réteg alsó határára esik, innen indul egy 30-40 cm
vastag római planírozási réteg. A régészeti jelenségek
ez alatt a réteg alatt mutatkoznak, így az épület alatt
bolygatatlanul megmaradnak.
Az alapozási sík alá mélyített kutatószonda és a lift
akna mélyítésének régészeti megfigyelése alapján a San
Marco utca vonalában korábban dokumentált 2-3. szá
zadi épületsáv Ny-i lezárása nem terjedt ki a kérdéses
telekre. A kutatószondában ültetett növényzet nyomait
sikerült megfigyelnünk, feltehetó1eg a területünktó1 K
re eső római épületsáv udvarához tartozhatott.
MADARASSY ÜRSOLYA

60. Budapest, I l l . Szőlőkert utca 5 .
0
2002. október 1 1 . és 28. között építkezéshez kapcsolódóan
végeztünk megelőző feltárást a területen (hrsz: 18878/
22). Ere azért volt szükség, mert az É feló1 szomszédos
telken (Kunigunda utca 39.) 2001 -ben római út marad
ványai, valamint ős- és római kori sírok kerültek elő.
A 3 ,9x7 m alapterületű szelvényben a gép 1 ,2 m
mélységben szedte le az újkori feltöltést, majd kézi erő
vel bontottunk tovább. A többrétegű újkori feltöltés (tég
latörmelék, salak stb.) alatt egy sötétszürke agyagos
szint mutatkozott újkori kerámiaanyaggal, felületén
DNy-ÉK-i irányú világos, sárgásszürke betöltésű, 2040 cm széles árkokkal (?). Az árkok bontásából szintén
csak újkori leletanyag került elő. A további mélyítés so
rán egy feketésszürke agyagos szint jelent meg a sötét
szürke réteg alatt, amelybó1 bizonytalan korú apró tég
ladarabok kerültek elő. A bontást a jelenlegi szinthez
képest 2,5 m mélyen fejeztük be értékelhető leletanyag
vagy objektum nélkül, jóval meghaladva az épület ala
pozási mélységét.
TÓTHNÉ LÁNG ÜRSOLYA

6 1 . Budapest I l l . , Tirn ár u tca ii .
Ró
A telken szondázó jellegű feltárást folytattunk 2002-ben.
A 20. századi tereprendezések már a régészeti jelensé-

gek felső szintjeit megsemmisítették, csak néhány ró
mai kori jelenséget sikerült megfigyelnünk. Egy Kr. u.
2. századra keltezhető barna humuszos réteget doku
mentáltunk. Az ebbe mélyedő késó'bbi falalapozások
nak a legalsó kősora maradt meg, így a terület beépí
tettségének jellegére csak következtetni tudunk.
KIRCHHOF ANITA

6 2 . Budapest, I l l . Záhony utca ii .
Ró
Az aquincumi polgárváros DK-i régiójában, a D-i város
falon kívül végzett ásatást a terület műemléki rendezé
se tette szükségessé. A feltárás az 1992-94. évben elő
került deversorium melletti fürdőépület (lásd Aq. Füz.
1 (1995) 44-48 .) területének D-i részét, valamint a hoz
zá K-en csatlakozó udvarrészt érintette, amely a jelzett
épületegyüttesnek mintegy egyharmadát jelenti. Az
épület Ny-i irányban áthúzódik a szomszédos telekre,
ezért a feltárás nem vállalkozhatott a teljes alaprajz tisz
tázására. Elsődleges cél a már korábban kiásott és vissza
temetett alaprajzi részletek, s fó1eg a bemutatás szem
pontjából lényeges, 3 . századi római kori szintek újbóli
felszínre hozatala volt. Emellett elsősorban a római ko
ri épülethez kapcsolódó udvar kisebb, még feltáratlan
részeinek, - benne in situ falfestménymaradványok fel
szedésével - valamint a rendezési terület határán belül
a D-i, mintegy 10 m széles sáv kutatására került sor.
A feltárandó területet négy, nagyjából 10x10 m-es
szelvényre osztottuk. A munka mindvégig - 2002. szep
tember 2. és október 2 1 . között - kézi erővel, a kiemelt
föld elszállításával történt. A műemléki helyreállítás no
vember 29-én fejeződött be.
1. szelvény: A korábbi feltárások alapján várható volt
a fürdőépülethez kapcsolódó udvarrész keleti zárófalá
nak eló'kerülése. Ezt az újkori rétegek alatt, már csak
alsó kősorában fennmaradva, találtuk. A fal alapozása
is egyértelműen mutatta, hogy átépítették, s D-i irány
ban lezárása nem maradt meg. Ez utóbbit feltételezhe
tően részben az a még római kori beásás tette tönkre,
amelyet a DNy-i szelvénysarokban találtunk. A falala
pozás szintje alatt, a sárga altalajban kirajzolódó elszí
neződések sötétebb sávjai a relatíve legkorábbi, faszer
kezetű építményhez tartozhattak. A gerendavázas szer
kezet alapján megrajzolható építmény tájolása eltér a
kőépületétó1, s D-i oldalon záródása is előkerült.
2. szelvény: Az 1 . szelvényhez Ny-i oldalon csatlako
zó felületben, az újkori szint alatt és részben benne, ró
mai kori omladék köves, K-Ny-i sávját figyelhettük meg.
Az omladékot - mely feltehetó1eg a legkésó'bbi építési
periódus pusztulásának nyomát őrzi - meghagyva É-i
és D-i oldalán mélyítettünk, ahol 40-50 cm-rel mélyeb
ben egy újabb omladékréteget találtunk. Mindkét om
ladék között római kori kerámiát tartalmazó réteg volt.
3. szelvény: A 2. szelvénytó1 É-i irányban nyitottuk a
felületet, amelyben ismét felszínre hoztuk az udvar É-i
falát, mely egyértelműen a városfal átlós irányát követ-
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te, s nem az épülethez igazodott. A falból É-i oldalon
egy osztófal indult, amely az udvarhoz É-on két helyi
ség csatlakozását feltételezi. Az udvar É-i zárófalához a
D-i oldalon hozzáépített, rosszabb minőségű fal rendel
tetését egyfajta álperistylium alapozásaként értelmez
hetjük, csakúgy mint az épület K-i zárófalához kívülről
csatlakozó falat, amelyet azonban egy korábbi, kő- és
agyagperiódus átépítését követően használtak fel újból,
ezúttal a díszudvar céljaira. Az udvar korábban fel nem
tárt részén in situ helyzetű, mintegy 1 - 1,5 m2 nagyságú
falfestmény részletét sikerült felszednünk, mely az elő
került érmek alapján a 3. század közepi udvarszintre
dó1t. A falfestményre került omladék összetétele azo
nos volt a 2. szelvény mélyebben fekvő omladékával
(törtkő és tégla, kevés csont és kerámia) , azzal a különb
séggel, hogy az udvarrészen falfestménytöredékek is ke
veredtek az omladékba. Előkerült továbbá egy hypoca
ustum oszlop maradványa is. Figyelemreméltó az épü
let építéstörténete szempontjából, hogy a falfestményes
periódus omladéka között agyagtéglák maradványát,
vagy agyagos planírozás nyomát nem találtuk. Az udvar
csaknem középső részén, éppen abban az irányban, aho
vá a modern épület alatt korábban feltárt hidegvizes
medence kifolyója vezetett, egy nagyobb, 3x4 m-es me
szesgödör volt. A gödör aljában talált újkori tégla meg
határozta az objektum korát, betöltése azonban csak kö
vekből állt. A nagyobb, szabálytalan alakú kövek egy
része faragott volt, pl. küszöbkőtöredék. Nem kétséges,
hogy azokat a gödör körül lévő római kori épület omla
dékából szedték össze.
4. szelvény: A 2. szelvény Ny-i oldalához csatlakozik
a felület, amely a terület eddigi enyhe emelkedéséhez
képest jelentősebben kiemelkedik. Az újkori rétegek alatt
a magasabban fekvő Ny-i szelvényrészben már 30-40
cm mélységben terrazzo-padló jelentkezett, melyet meg
szakított egy falkiszedés sávja. A kiszedett fal Ny-i olda
lán négy különböző korú padlószint nyomát mutatta a
metszet, míg a K-i oldalon egy vastag agyagtéglás feltöl
tés jelentkezett. Ez alatt egy lapos kövekbó1 kirakott (?)
felületet rögzíthettünk a D-i metszetben, amely alatt kö
tőanyaggal rögzített kőfal maradványa látszott. A szel
vény ÉK-i sarkában jól láthatók a római épület marad
ványainak a kiszedés mélyedésébe belecsúszott kövei.
Miután a polgárváros késő római időszakából igen ke
vés maradványt ismerünk, s ezekbó1 szinte semmi sem
látható a romterületen, ezért a bemutatásnál az épület
D-i lezárásaként a késő római periódust jelezzük, így az
ez alatt lévő korábbi korszakok kibontására egyelőre nem
került sor, ezekró1 a metszetek tájékoztatnak.
A terület műemléki terveit H. Vladár Ágnes készí
tette, és művezetéssel irányította a helyszíni kivitelezé
si munkákat is. A falfestmények felszedését Magyar
Mirtill végezte, aki a feltárás alatt az ásató munkatársa
volt. A terrazzo-rögzítések és a medencevakolás átitatá
sa az időjárás és a pénzügyi lehetőségek miatt nem volt
elvégezhető ebben az évben.
Zsrnr PAULA

6 3 . Budapest, IV. Székes-nádas-d űlő
U , B , LT
2002. július 15. és augusztus 30. között az újpesti önkor
mányzat tulajdonában lévő területen (hrsz.: 76512/183)
folytatott próbaásatást a Budapesti Történeti Múzeum
Ős- és népvándorlás kori osztálya. A feltárást a Buda
pest, IV. kerület Újpest 9. számú városszerkezeti egy
ség, Óceán-árok „C" tömb beruházási program, terve
zési szakaszának keretében végeztük el. Az ásatás he
lye, a Megyeri út és az MO autóút É-i oldalán elhelyez
kedő Auchan áruház közötti összekötő út Ny-i oldalán,
az Óceán-árok és a Megyeri-patak összefolyásától D-re
helyezkedett el.
A terület a Duna második teraszán, a folyamtól
mintegy 500 m távolságra, egy ÉÉK-DDNy irányban
hosszan elnyúló dombhát D-i lejtőjén található. K-ró1 a
magas töltésen lévő bekötőút, illetve a közelben lévő pa
takok mocsaras ártere, É-ról a Megyeri-patak menti töl
tések, Ny-ról és D-ró1 a patak menti kiserdők határolják.
A térképek tanúsága szerint a terület szerves foly
tatása annak a homokdűnének, amelynek északabbra
fekvő részein 1996-ban az MO autóút, illetve 2000-ben
az Auchan áruház építését megelőzően folytattunk fel
tárásokat.6
2002-ben a Székes-nádas-dűlóben mintegy 6000 m2nyi területen 6 szelvényt nyitottunk, átlagosan 11 m szé
lességben, K-Ny-i irányban egyet, É-D-i irányban ötöt.
A gépi földmunkák során megfigyeltük, hogy a terület
ÉK-i részén 25-30 cm mély humuszréteg volt, amely
alatt sárgás, agyagos, helyenként szürkésfehér „szikes",
igen kemény volt az altalaj . A terület DNy-i irányában
haladva a humuszréteg vastagodott, helyenként az egy
métert is elérte. Az altalaj itt szürkéssárgás, agyagos,
illetve folyami üledékes volt. A humuszréteg igen sötét,
zsíros tapintású, kötött volt. A leletek többsége a mai
felszíntó1 mintegy 30-35 cm mélységbó1 objektumjelen
ség nélkül, szórványként került elő.
Az általunk feltárt 68 objektumszerű elszíneződés
többsége valószínűleg a település szélét jelző sekély, le
letanyagban szegény gödöralj volt. A több csoportban,
szórványosan eló'került cölöplyukak rendszerét nem le
hetett meghatározni. Építményekhez feltételesen két
csoportjuk kapcsolható. Két árok és három objektum
nélküli leletkonglomerátum került még elő, amelyek
viszonylag magasan, a felszín alatt, a korábban szán
tott rétegben terültek el, mintegy másfél-két négyzet
méternyi felületen. Néhány, betöltése (igen sötét, ho
mogén) alapján újkorinak tekinthető obj ektum mel-
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lett több nagyméretű, helyenként egymásba fonódó,
minden bizonnyal nem emberi tevékenység eredmé
nyeként létrejött, kevert betöltésű objektum is előke
rült ezen a területen. Ezek valószínűleg a Duna koráb
bi árterén lévő, korábban kidó1t fák, helyben elkorhadt
gyökérzetének maradványai voltak. Leleteket nem ta
láltunk bennük.
A lelőhelyen eló"került régészeti leletek három jól
elkülöníthető korszak emlékeit képviselik. Az újkőkori
dunántúli vonaldíszes, a késő bronzkori halomsíros kul
túra, és a késő vaskori kelta korból származó leletek jól
mutatják a leló'hely korábban feltárt területekkel való
szoros kapcsolatát.
HORVÁTH M. ATTILA

6 Li . Budapest, V. Március 1 5 . tér
Ró, Á, Kk
A Belvárosi Főplébánia templom (hrsz: 24311) belső átala
kítási munkáihoz kapcsolódva 2002. február 6-21. között
végeztünk megelőző feltárást a templom sekrestyéjének
előterében, ahol új vizesblokk került kialakításra.
A szelvényt a tervezett mellékhelyiségek és csator
na, tehát a bolygatásra kerülő felület helyén nyitottuk.
Az újkori feltöltés és feltehetó1eg deszkapadló alapozá
sa alatt 20-30 cm-es épülettörmelékes feltöltést talál
tunk, amelyben a kő- és habarcstönneléken kívül kö
zépkori, mázatlan kúpcserép és padlótégladarabok is vol
tak. A törmelék alatt előkerült a templom középkori pad
lója, amely habarcsba rakott, négyzetes, mázatlan pad
lótéglákból állt. A felület nagyobb részén már csak a
habarcs és benne a téglák lenyomata került elő, ahol
azonban a téglák egybefüggő felületet alkottak, felet
tük jelentős, faszenes égésréteget lehetett megfigyelni.
A padlótéglás felületet meghagyva mélyítettünk to
vább. A padló alatt 20-25 cm vastag épületsifrás (köves
kőporos) réteg következett, majd járószintet tudtunk meg
figyelni, amely még a templom bővítése előtti külső szint
volt. Ez alatt kerültek elő a templom körüli temető 1113. századi sírjai (20 sír), amelybó1 három volt kőkeretes
(az egyik tripla temetkezés), egynél pedig fakoporsó ma
radványai kerültek elő. A sírokat sötétbarna, enyhén só
deros rétegbe ásták, amelyben kevés kerámia (11-13. szá
zadi és római) is volt. A mélyebbre ásott sírok megboly
gattak egy apró köves-sóderos, a tetejére ráhordott sárga
löszös-agyagos járószintet. Ez alatt újabb feltöltés követ
kezett, amely már csak római kori leletanyagot tartalma
zott. A feltöltés alatt egy összedó1t agyagfalú épület va
kolt falmaradványai és padlószintje került elő. Az épület
nek csak a K-i szélét sikerült meghatároznunk, Ny-ról a
templom alapfala vágta, É és D felé pedig túlért a szel
vény határain. Az épület alatt 45-70 cm vastag tömött,
fekete humuszos réteg volt, amelyben kevés római kori
és pár darab őskori cserepet találtunk. Ez alatt eló"került
a sárga agyagos altalaj, amelyben beásásoknak nem volt
nyoma. A helyiség Ny-i, középkori fala is erre a mélység
re (101,63 m Af) volt alapozva.

A szentély felújítási munkáit is figyelemmel kísér
tük. A műkó1mrkolat felbontása után eló"került a 19. szá
zad végi műemléki helyreállítás öntött padlója. A hát
ratolt oltár lépcsőzete alatt volt a középkori főoltár ala
pozása, amelyet felmértünk.
KovÁcs EszTER

6 5 . Budapest, Xl. Albertfalva, H unyadi János u tca
R , B , Ró, Kö
A 2002. június 24. és augusztus 9. közti időszakban a
Budapesti Történeti Múzeum megelőző feltárást foly
tatott a 6-os sz. főút Kitérő út és Hosszúréti-patak kö
zötti szakaszán. A megelőző feltárásra - amely során
egy mintegy 250 m hosszúságú szakaszon, átlagosan 1 2
m szélességű terület feltárására nyílt lehetőségünk (fel
tárt terület kb. 3000 m2) - a 6-os sz. főút szélesítési mun
kái miatt volt szükség.
A feltárt terület közvetlen közelében az elmúlt évek
során több régészeti feltárás folyt. A jelenleg feltárt te
rülettó1 É-ra 1994-ben Szirmai Krisztina római kori vicus
maradványait tárta fel, területünktó1 Ny-ra 1999 és 2001
során ugyancsak Szirmai Krisztina római kori árokrend
szer nyomait, illetve római kori kutakat dokumentált.
A 2001-ben folytatott ásatások során a 2002-ben feltárt
területhez Ny-i irányban közvetlenül csatlakozó terüle
ten Endrődi Anna java rézkori sírokat és gödröket, vala
mint a Harangedény-Csepel-csoport telepobjektumait
(köztük több csónak alakú cölöpszerkezetes házat) tár
ta fel.
Az idei ásatás során mintegy 350 objektumot tár
tunk fel, ezek négy korszakot képviselnek. A legkorábbi
kronológiai horizontot a rézkori Ludanice-kultúra zsu
gorított csontvázas sírja (345. objektum) , valamint hul
ladékgödrei képviselik.
Az eló"került objektumok túlnyomó része a kora
bronzkori Harangedény-Csepel-csoport emlékanyagához
sorolható. A telepobjektumok zömét kitevő hulladék
gödrök mellett újabb három cölöpszerkezetes, ívelt ol
dalú (csónak alakú) házat is sikerült megfigyelnünk. A
telepró1 előkerült kerámiaanyag a Harangedény-Csepel
csoport késői időszakának kerámiafonnáit, illetve a ko
rai nagyrévi kultúra kerámiaformáit reprezentálják. A
nagy ásatás talán legfontosabb eredménye, hogy sike
rült tisztázni a 2001-2002 során feltárt bronzkori telep
É-D kiterjedését.
A következő korszakot két, K-Ny-i irányú, párhu
zamos, egymástól 220 m-re fekvő római kori árok képvi
seli. A V-metszetű, mély árkok viszonya a korábban fel
tárt árokrendszerhez egyelőre kérdéses.
Az ásatási terület D-i szélénél előkerült sötét, köve'
betöltésű, csekély mennyiségű középkori leletanyagot
szolgáltató gödör jelenti leló'helyünk legkésó'bbi krono
lógiai horizontját.
Munkatársal<: ar. Endrődi Anna, dr. Szirmai Krisz
tina.
REMÉNYI LÁSZLÓ
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66. Budapest, X l . Gellérthegy
B, LT
2002. április 5-én bejelentés érkezett a Budapesti Tör
téneti Múzeum Ős- és népvándorláskori osztályára, hogy
a Gellérthegyen, a Citadella Ny-i oldalán (hrsz.: 5412)
nagyméretű földmunka folyik. Mivel a szóban forgó te
rület része a gellérthegyi kelta-eraviszkusz oppidum né
ven ismert és régészetileg védett lelónelynek, és a föld
munkára vonatkozó terv- vagy engedélyezési dokumen
tációról, építési engedélyró1 a múzeumnak nem volt tu
domása, az esetró1 értesítettük a Kulturális Örökségvé
delmi Hivatal Budapest Fővárosi Irodáját, kérve a föld
munka leállítását.
A helyszínen 2002. április 8-9-én elvégeztem az ész
lelhető régészeti jelenségek leírását, valamint fényké
pes és rajzos dokumentálását. A terület geodéziai fel
mérésére és a lelónely szintvonalas térképen való rög
zítésére a rá következő napokban került sor. A régészeti
szakmai szempontok szerint a következőkben rögzítet
tem a tapasztalatokat:
A Citadella Ny-i oldalán lévő meredek rézsű, az úgy
nevezett lődomb középső részén kb. 30x30 m-es kiter
jedésű vízszintes területet alakítottak ki úgy, hogy a ré
zsűbe bevágott terület K-i oldala 4 m mélységben ke
rült az eredeti térszint alá. Az így kialakított földfelszínt
kiérkezésünkig teljes szélességében kb. 8 m-es sávban
le is betonozták. A betonborítás azonban - a metszet
bó1 ítélve - az eredeti sziklás altalajra került, a fölötte
lévő őskori kultúrréteget a rajta lévő legújabb kori fel
töltéssel (az úgynevezett lődombbal) együtt teljes egé
szében eltávolították. Az április 9-ig lebetonozott felü
let mérete 1 2x15 m+29,5x6 m. További lebetonozatlan,
és az őskori kultúrréteget szintén megbolygató felület
mérete 29,5xkb. 8-9 m .
A lemélyített felületet K-ró1 é s D-ró1 határoló met
szetfalon a következőket lehetett megfigyelni: a beto
nozás felett 10-15 cm-rel, a sziklás altalaj felett húzódik
teljes szélességében a 35-40-60 cm vastag, barnás-sö
tétszür ke, apró kövekkel kevert őskori kultúrréteg,
amelybó1 őskori (talán késő bronzkori) és késő La Tene
kori cserepeket szedtem ki. Efölött van a 200-220-350
cm vastag legújabb kori feltöltés, amellyel az eredeti
hegytetőt elfedték és a meredek rézsűt kialakították. Ez
nyers mészkő-málladékkal és kövekkel kevert, nagyon
laza és folyamatosan omladozó réteg, amelybe az É-i
oldalon (szintén a legújabb korban) a sziklás altalajig
mélyülő és 20. századi szeméttel kevert anyagú gödröt
ástak. A metszetfal középső részén két, K-Ny irányú
ároknak a jelenlegi felszínró1 induló metszete látszik.
A gellérthegyi kelta oppidum elhelyezkedéséről az
eddigi feltárások alapján azt tudtuk, hogy a települési
jelenségek a hegy É-i és D-i lejtőjén voltak. A Ny-i oldal
betelepüléséró1 illetve az É-i és a D-i oldalak összeköt
tetéséró1 nem volt tudomásunk, mert azt a Citadella épí
tése során végzett földmunkák - a feltételezések sze
rint - megsemmisítették vagy elfedték, akárcsak az egész
hegytetőt, az oppidum centrális részét. A mostani föld-

munkák nyilvánvalóvá tették, hogy a település a Ny-i
oldalon is megvolt, és a kb. a 220 m tszf. magasságban
lévő szintvonal egyben az egykori, őskori felszínt is jelzi
(illetve azt, ami beló1e az 1800-as évek közepéig meg
maradt). Sajnálatos módon ennél több, a késő bronzko
ri-kelta telep jelenségeit és teljes leletanyagát is rögzítő
régészeti munka elvégzésére nem volt lehetőségünk,
mert a 30x30 m-es felületen már a kiérkezésünk előtt a gödör kiásása során - az őskori kultúrréteget is elhord
ták.
MARÁZ BORBÁLA

67. Budapest, XIII. Margitsziget, Domonkos apáca
kolostor
Ró, Á, Kö
2001 szeptemberében a romterület kertészeti rendezése
és műemléki felújítási munkálatai során előtűnt a szen
tély É-i oldalán húzódó folyosófal Ny-i lezáródása. A 80
cm széles falszakasz teljes hossza a küszöbtó1 mérve 280
cm, derékszögben É-i irányba fordul és a sarok Ny-i olda
la 180 cm hosszú. A faltető a küszöbhöz képest 40-50 cm
magasan maradt meg. A sarok armírozva volt. ln situ ma
radt a legalsó kváder, mérete 80 (É)x50(K) cm. Felette
egy ugyanilyen méretű, 80 (K)x50 (É) cm kváder lenyo
mata látszott. A folyosófal északi záródását szintén kvá
derek alkották, azonban a simára faragott kövekbó1 csak
a járószint feletti legalsó kősor maradt meg. Az itteni
sarokkövek mérete 30x30, magasságuk 25 cm. A falsa
rokhoz futó rétegsor az 1997-ben feltárt rétegsor foly
tatása. Ezzel a kutatással sikerült a királyi kastély Ny-i
oldalán futó folyosó szentély melletti alaprajzát ponto
san tisztázni.
2002. július 29 .-augusztus 3 1 . között a templom
szentély déli oldalán folytattuk a kutatást. Tavasszal a
déli szentélyfalról a margitszigeti kertészet favágói gép
pel kirántottak egy nagyméretű tuskót. Ezáltal a szen
télyfalban 3 m átmérőjű üreg keletkezett. Szerencsére
a középkori falakban kevés kárt okozott, mert a gyöke
rek nem tudtak beléjük hatolni, azok mellett mélyed
tek a talajba. Viszont teljes egészében megsemmisítet
ték a rétegeket, a tuskó kirántásával pedig szétrombol
ták a a jelenkori, 20. századi falkiegészítéseket.
A törmelék elhordása után kiderült, hogy a 19-20.
sz. fordulóján, a neogótikus László-kápolna építése ide
jén a szentélytoldás K-i és D-i oldalát a középkori járó
szint alatti szintre lebontották, ezáltal a középkori szen
télytoldásnak csak az É-i fala maradt meg az ismert ro
mos állapotában. Az egész neogótikus kápolnát egy D
feló1 kiásott nagy gödörbe építették, és felbecsülhetetlen
károkat okoztak a páratlan középkori épületegyüttesben.
A déli szentélyfal belső oldalán a törmelék és a gyöke
rek kiszedése közben láttuk, hogy a gyökerek mellett nagy
méretű, újkori bolygatás van. Nem egészen érthető, hogy
a középkori alapral mellett miért volt szükség még egy nagy
gödörre, amelyet késó'bb fatuskókkal raktak tele. Gondo
san a középkori fal mellé rakták azokat. A legnagyobb a
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kutatóárok D-i végében helyezkedett el, és benyúlt a szen
télytoldás megemelt szintjére vezető lépcső alá.
A korábbi, jelenkori árokba gondosan egymásra ra
kott fatörzsek, tuskók helyén elpusztították az egyenes
záródású szentély DK-i támpilléréhez csatlakozó szen
télytoldás belső járószintjeit, rétegeit. Ezáltal nem lehe
tett jobban megfigyelni az É-i oldalon megmaradt, elég
gé rongált padlószinteket, sérültek a középkori falsíkok
is. Elsősorban a szentélytoldás DNy-i sarkában emelt
falpillért rongálták meg, de szerencsére a szemben lé
vő, É-i falpillér sok értékes adatot mutatott. A falpillért,
valamint a déli szentélyfalat a 16. századi járószint alat
ti mélységig lebontották.
A déli szentélyfal külső oldalán a poligonális záródású
szentélytoldás DNy-i támpillérének szabályos kváderekbó1
álló DNy-i sarkát még 1996-ban kibontottuk. Így megmér
hettük a támpillér hosszát, amely a 16. századi járószin
ten 200 cm volt. 1996-ban az egyenes záródású szentély
sarkán álló É-D-i támpillér és a szentélytoldás DNy-i tám
pillére között a kutatóárok alján habarcsos szintet talál
tunk. 1999-ben teljes egészében feltártuk. Kiderült, hogy
a habarcsréteg Ny-i széle a támpillér K-i falsíkjával
egyvonalban lezárult, és nem mutatkozik épített fal he
lye a habarcsréteg szélén. 2002-ben végül kiderült, hogy
a neogótikus kápolna építése közben a középkori szen
télyfalon, a két támpillér között egy nagy malterosgödör
volt, amelyben benne hagyták a maradékot.
A támpillér és a szentélyfal alját 1996-ban feltártuk
és felmértük. A támpillér K-i oldalán a fagyökerek mel
lett megismertük a bolygatatlan rétegsort is. Ezért a tám
pillér körül az alapfal tetejétó1 számítva 40-50 cm mé
lyen abbahagytuk a mélyítést.
A szentélytoldás déli alapfalának a tetejétó1 60 cm
re mélyítettünk. Ebben a mélységben már minden két
séget kizáróan megállapítható volt, hogy a szentélytol
dástól a D-i támpillér sarkáig terjedő területen nem ha
ladt középkori fal a Duna féle. Tehát az 1998-ban meg
talált Duna-parti kastélyszárny feltáratlan DNy-i része
a szentélytoldás mellett helyezkedik el. Az alapfalak cse
kély maradványai sajnos a neogótikus kápolna tömb
alapja alatt helyezkednek el. A poligonális szentélyzá
ródás felmérését még 1998-ban elvégeztük.
2002. augusztus 17-én a Duna áradása miatt a Mar
gitszigetet lezárták. A kutatóárkok megteltek vízzel, az
árokfalak sorra beomlottak. A szentély DK-i oldalán
homokzsáktöltő hely volt, a közlekedő járművek továb
bi rombolást végeztek. Idő és pénz hiányában nem tud
tuk helyreállítani az ásatási területet.
A keleti kolostorkertet és a DK-i épületszárnyat szon
dák segítségével kutattuk. Itt is több építési periódus
jelei mutatkoztak, ezek egy része a kolostor építését
megelőző időszakból származik. A jelenlegi, trapéz ala
kú udvar és a körülötte elhelyezkedő helyiségek elég
furcsa alaprajzot mutatnak. A kibukkant faltetők egyér-telmű, hogya kolostor 16. századi épülereibó1 származ
nak. Minden egyéb következtetés - a teljes feltárás hiá
nyában - tudománytalan.

A 13. századi kolostornégyszög DK-i sarokhelyisé
gének a K-i oldalához épült a trapéz alakú udvar É-i
szárnya. A kutatás jelenleg ezt a szárnyat két helyiségre
osztja. Az É-i szárny Ny-i helyiségének DNy-i sarkában
elkezdtünk egy szondát. A mai járószint alatt 30 cm mé
lyen jelentek meg a középkori faltetők, a ma látható it
teni falak tehát mind 20. századi felfalazások.
A középkori falsarok két különböző szerkezetű fal
ból áll, amelyek különböző időszakokban is épültek. A 13.
századi kolostornégyszög DK-i sarkán a 98/1. árok Ny-i ol
dalát alkotó falban kirajzolódik egy zömében kváderekbó1
álló falrészlet. Lehet egy elbontott támpillér (ez a való
színűbb) , vag egy lebontott falsarok részlete. A jelenlegi
kutatóárokban a lépcsőzetesen mutatkozó korábbi falrész
let teteje a felfalazás falsíkjához képest a sarokban 30 cm
rel, 150 cm távolságban 20 cm-rel szélesebb. Világos, hogy
a Lux-féle felfalazás falsíkja nem követi a középkori falsí
kot. A kolostornégyszög DK-i sarkához.futó, késó'bbifal la
pos, palás szerkezetű, szabálytalan alakú kövekbó1 áll,
olyan, mint a kolostorkertek kerítésfalai, vagy mint a ki
rályi kastély falai. A két fal közötti hézagot habarcsba ra
kott apróbb kövekkel falazták be.
A falsaroktól K-re 50 cm távolságban a középkori
faltetőtől 30 cm mélyen, egy 15-17 cm széles, sárga
agyagtapasztás jelent meg. Mellette agyagba rakott tég
lasorok következtek, mindezek az É-D-i irányban 150
cm széles szondát teljes egészében kitöltötték. Cserép
vagy téglakályha alapozása volt. A szonda É-i oldalán,
közvetlenül a kolostornégyszög K-i fala előtt 1999-ben
egy kisebb árokban több padlóréteget figyeltünk meg,
mely az itteni késő középkori helyiség járószintjének
többszöri felújítását mutatta.
A K-Ny irányú, lapos kövekből álló fal külső, déli
oldalán folytattuk a kutatást. A mindössze 60 cm széles
szondában lemélyítettünk a bolygatatlan talajba, de még
nem értük el a fal alját. Az árvíz után visszatérve ezt az
árkot is feldúlva találtuk, csak a keskeny Ny-i falban tud
tunk újra lenyesni egy bolygatatlan rétegsort. A rétege
ket a bontott faltetőtó1 110 cm mélységig figyeltük meg.
A törtköves falon K felé haladva, a fal és a trapéz
alakú udvar rétegei közötti összefüggések vizsgálatára
nyitottunk egy újabb szondát (99. sz. árok). A kutató
árok K-i oldalán egy É-D-i irányú kiszedett fal helye
jelentkezett. A falhely Ny-i felébó1 12-14 cm széles csík
került elő, magassága 80-90 cm. A bolygatatlan, sárga
homokba mélyedt, a fölött barna, humuszos kevert föld
volt, ennek felső részében római és Árpád-kori cserepe
ket találtunk.
A kutatóárok K-i oldalán készített metszetben jól
látszott, hogy a K-Ny-i irányú, törtköves falat beleépí
tették a falhelybe, az alapozási árkot épülettörmelékes,
habarcsos, barna földdel töltötték be. A mai járószint
tó1 60 cm mélyen 10 cm széles zoklit találtunk, amit a
fal Ny-i végénél azonban nem építettek meg.
A falhelyet es az alapozási árkot sárga agyagos föld
del, illetve sárga agyaggal borították, az egyagréteg ne
kifutott a zoklinak. Lehet, hogy burkolat alapozása volt.
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A sárga agyag felett, a falkiszögellést is elborítva, 15.
századi leletekben gazdag feltöltés következett. Szint
emelésre lehet következtetni abból a feltöltésre hordott,
kemény, habarcsos, épülettörmelékes rétegbó1, amely
sajnálatos módon legfelső in situ rétegnek mutatkozott.
Ebben már inkább a 15-16. század fordulójára jellemző
cserepek voltak.
A trapéz alakú udvar déli falánál kiásott újabb szon
dában (100. sz. árok) a bolygatatlan talajt kivéve min
den, beleértve az 1 m hosszú falszakaszt is, az 1930-as
évekbó1 származik. Összefoglalásképpen a szondák alap
ján kijelenthetjük, hogy valószínűleg teljesen más alap
rajza volt az itteni, középkori épületeknek.
IRÁSNÉ MELIS KATALIN

68. Budapest XX I I . , Nagytétény, Úttörők ú tja 1 3 /a.
Ró, Ú
2002. október 10-30. között végeztünk próbaásatást. A
K-Ny-i irányban húzott kutatóárokban az előre megjó
solt helyen eló'került a Campona-erőd Ny-i védőfala és
az attól Ny-ra húzódó védőárok K-i oldala. Az ároknak
csak a K-i oldalát sikerült feltárnunk, ugyanis a Ny-i már
a szomszéd telek alá esik. Mélysége ezen a ponton a mai
felszíntől mérve 3,45 m, míg az árok tengelytávolsága az
erődfaltól 5 ,2 m. Az erőd falszélessége 1,35 cm és az ed
dig megfigyeltekkel ellentétben két építési technikával
készült falazási módot különítettünk el. A római járószint
tel egy magasságban a falazat öntötthabarcsos techniká
jú, azonban ettó1 a szinttó1 -30 cm-re lévő falbolygatás
ban már sárga agyagba rakott falat találtunk, ami a 90
cm mélységű alapozási szintig kitöltötte az árkot. Ugyan
csak sárga agyagba rakott alapfalazatú a bástya, az erőd
belseje felé eső 90 cm szélességű K-i zárófala. A bástya új
fala a Ny-i oldalon már nem az erődfal, hanem az erődfal
elé épített öntötthabarcsos technikájú 20 cm mélység
ben alapozott 1,8 m szélességű új fal. Úgy tűnik, hogy az
erődfal és a hozzá belülró1 kapcsolódó bástya ezen a sza
kaszon két fázisban épült. A bástya K-Ny-i irányú
belméretét is megállapíthattuk, ami 4,3 m. É-D-i irányú
kiterjedése továbbra is ismeretlen, mert D-i irányban a
telekhatáron álló épített kőfal és az alatta levő közművek
akadályozták a kutatást. Az É-i oldalon egy rábontással
sikerült meghatároznunk a bástya É-i lezáródását. Ezen
a helyen egy nagyon szabályos, K-Ny-i irányú, függó1e
ges falú, legújabb kori beásást is találtunk, ami egyrészt
érintette a bástya ÉNy-i sarkát, az erőd falát és feltehető
leg a bástya ÉK-i sarkát is.
A megmaradt kőfalak a mai felszíntó1 mért 75 cm
mélységtó1 találhatók.
Kocsrs LÁSZLÓ

69. Bugac, Alsó- és Felsőmonostor

szerződés alapján 2002 májusában végeztem légi fo
tózást.
A fotózásoknál Kodak VC-400-as filmet használtam
(roll és leica) , Minolta X-700-as (35-ös objektívval) ,
Mamyia-645-ös (150-es teleobjektívval), illetve Practica
LTL (29-es optikával) fényképezőgépet; valamint Sony
digitális kamerával videóztam.
A levegő kissé párás, a fényviszonyok változóak.
Többnyire szórt fény volt, de időnként kisütött a nap.
Miután a szél és a turbulencia is általában erős volt,
repüléstechnikai, biztonsági okokból 1500 lábnál alacso
nyabb magasságba nem mehettünk.
Bugac, Felsőmonostor: A rigolírozott területen ob
jektum nem mutatkozott, csupán szürke foltok. Itt volt
egykor a település temploma, temetője. A település a
környező legelőkön, búzavetésekben viszont szépen lát
szik. A búzában most a zöld különböző árnyalatai utal
nak az egykori objektumokra.
Bugac, Alsómonostor: Itt is nagyobb területen figyel
hető meg a település, mint azt a felszínen meg lehetett
állapítani.
MIKLÓS ZSUZSA

70. Bugac, Felsőmonostor
( Bács-Kiskun megye) Kö
A kecskeméti Katona József Múzeumot telefonon arról
értesítették, hogy Bugac, Felsőmonostoron az őszi er
dőültetést követően embercsontokat, kiszántott köve
ket, tégladarabokat találtak.
Március 4-én a helyszínre kiérkezve a következőket
állapíthattam meg. A Szentkút-éri csatorna ÉK-i partján
húzódó ÉNy-DK irányú kiemelkedő részt egy dűlőút met
szi át. A dűlőúttól DNy-ra fekvő terület egy része műve
lésbó1 kihagyott, rajta igen szabálytalan dombocska terül
el, téglatönnelékkel. A polgármester elmondása szerint
itt vannak a felsőmonostori templom maradványai. Az
ettó1 délre eső földterületen történt az elmúlt év őszén
az erdőtelepítés, amit egy 70-80 cm mélységre lehatoló
szántás előzött meg. A mélyforgatással megbolygatott te
rületen, a dombocskától kb. 40-50 m távolságban nagy
méretű kövek, téglák kerültek felszínre. A felszántott te
rületen kb. 50x60 méteres kiterjedésben emberi váz- és
koponyacsontok találhatók a felszínen. Több helyen ko
porsókorhadék, illetve deszkakoporsó maradványai is van
nak. A nyomok alapján egy templom körüli temető, a
forrásokból és a szakirodalomból egyaránt ismert Felső
monostor temetőjének egy részét bolygatták meg a mély
szántással. A bejárt területen az embercsontokon kívül
régészeti leletanyagot nem találtam.
v. SZÉKELY GYÖRGY

7 1 . Bugac, Felsőmonostor

-\ Bács-Kisku n megye) H , Á, Kö
( Bács-Kiskun megye) Kö
Az MTA Régészeti Intézete és a Kulturális Örökség2002 tavaszán újabb terepbejárást végeztünk, melynek
védelmi Hivatal között 2002 . május 1 5 -én létrejött során kiderült, hogy a terület legfontosabb középkori
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lelónelyét (Felsőmonostor-Csitári tanya) mélyszántot
ták, súlyosan megrongálva ezzel a középkori települést
és a temetőt. A bolygatásból, ami helyenként több, mint
1 m mély és kb. félhektárnyi kiterjedésű, jelentős
mennyiségű középkori leletanyag került a felszínre (a
jelentős mennyiségű kerámia mellett többek között egy
ép kengyel, egy majdnem ép fémedény, gömbcsüngős
ezüst fülbevaló, vaseszközök) , illetve a település objek
tumai, az egykori házak hamus foltjai, illetve körárkok
jól megfigyelhetővé váltak. A bolygatott területtó1 ÉK-i
irányban, egy honfoglalás kori temetőt is lokalizáltunk,
ezt azonban egyelőre közvetlen veszély nem fenyegeti.
Így, amellett, hogy a helyileg illetékes kecskeméti Kato
na József Múzeum és a Kulturális Örökségvédelmi Hi
vatal kezdeményezte a lelónely védetté nyilvánítását,
szükségessé vált a terület minden részletre kiterjedő,
részletes felmérése. A Katona József Múzeum és a Kul
turális Örökségvédelmi Hivatal támogatásával 2002.
március 30-31-én megkezdtük a terület vizsgálatát.
Összesen 22,5x5 m-es szelvényt vettünk fel a boly
gatás DK-i részén, az egykori temető területén. Mun
kánk során összesen 72 dokumentálhatóan összetarto
zó sírt találtunk, melyek közül egy 15. századi pénz, egy
gömbcsüngős fülbevaló, és egy ezüstkarika került elő.
A sírok között már a munka megkezdésekor felfigyel
tünk egy erősen habarcsos, téglatörmelékes, mészkő
tömböket is tartalmazó foltra, de újkori épületnek tart
va nem tulajdonítottunk különösebb jelentőséget neki,
mivel a területen korábban egy jókora halmot azonosít
hatunk a Szabó Kálmán által kiásott templommal. A
részletes felmérés során azonban kiderült, hogy a sírok
mintegy körbeölelik ezt a habarcsos, kb. 3-4x8-10 m
es foltot, továbbá, ép illetve töredékes idomtéglákat is
gyűjtöttünk innen, azonosakat azokkal a darabokkal, me
lyeket Szabó Kálmán publikált. Végeredményben tehát
felmerült annak a lehetősége, hogy ez a habarcsos ob
jektum lehet azonos a Szabó által feltárt objektummal.
Ebben az esetben viszont a másik halom, mely az eló'bb
ismertetettektó1 kb. 30-40 m-rel északabbra található,
más fényben is feltűnhet: lehet hogy a szétrombolt, ki
sebb idomtéglás templom (plébánia?) melletti halom
az egykori monostor templomát rejti (ilyen alaprajzi el
rendezéssel sok helyen lehet találkozni, például Bátmo
nostor, Szermonostor), ennek bizonyítása azonban to
vábbi kutatások feladata.
2002. július 29. és augusztus 17. között leletmentést
végeztünk a lelónelyen. A munkát a K-i szelvényekben, a
feltételezett szentély körzetében kezdtük. A DK-i szelvé
nyekben a templomhoz kapcsolható falrészletet vagy
alapozást nem találtunk, feltártunk viszont 26 sírt. A
temetkezések eredeti sírföldje tömött, sötétbarna volt.
Ebben a bolygatás alatt 3 rétegben kerültek elő vázak,
melyek egy része a kemény, sárga altalajba mélyedt. A
temetkezések nagyjából a K-Ny illetve ÉNy-DK irányt
követték. A kevert sítföldben a szórvány csontokon kí
vül vasszögeket, koporsóvasalásokat találtunk. A vára
kozásokkal, illetve a korábbi tapasztalatokkal ellentét-

ben a sírokban, kevés kivétellel (3. sír: nyaktájékról át
lyukasztott kerekded fémdarab (pénz?); 5 . sír: bronz
pitykegomb egy fiatal lány sírjában; 7. sír: ezüstszálas
párta maradványai) , nem találtunk mellékletet. Az al
talaj a mai felszíntó1 számítva kb. 1,2-1,3 m mélység
ben jelentkezett.
Az ásatási terület középső, illetve É-i részén a fel
színen is a legintenzívebben törmelékes területén sike
rült feltárni a feltételezett templomhoz kapcsolódó ma
radványokat is. Kis szakaszon sikerült megfigyelnünk a
templom É-i hajófalának sötétszürke, építési törmelék
kel és kevés földdel kevert döngölt agyagként jelentke
ző alapozását. Feltártuk továbbá a hajó É-i oldalán mu
tatkozó toldaléképület (sekrestye?) K-Ny-i irányú, na
gyolt mészkó'kváderekből kevés sóderes-meszes kötő
anyaggal épített 4,40 m hosszú, 0,80 m széles É-i falát.
Itt az altalaj az előzőektó1 eltérően mintegy 2,00-2,10
m mélyen jelentkezett.
A feltárás során bebizonyosodott, hogy a lelónely
nagy részét elpusztító aláforgatás ellenére a templom
alapfalai, valamint a középkori temető mélyebben fek
vő szakasza épen maradt, hagyományos régészeti mód
szerekkel kutathatóak. A kutatás során eló'került falma
radványok beilleszthetőek voltak a Szabó Kálmán által
közölt alaprajzba. A templom tehát valószínűleg azo
nos az általa korábban már feltárt épülettel, azaz a
Felsőmonostori templommal.
Az eló'került leletanyagot a kecskeméti Katona Jó
zsef Múzeumba szállítottuk.
Munkatársak: Belényesy Károly, Langó Péter Károly
(MTA Régészeti Intézete).
BELÉNYESYNÉ SÁROS! EDIT

7 2 . Buj határa

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á
2002. május 7-én mentünk a helyszínre azzal a céllal, hogy
Buj határában Árpád-kori lelónelyeket azonosítsunk.
Elsőnek a Nemesi-dűlőt próbáltuk azonosítani,
ahonnan 1910. május 19-én László Adolf cserepeket
ajándékozott a múzeumnak. Többsége őskori, de van
közte Árpád-kori is (JAM 64.799.1., régi III. 9 18-919.).
A helybeliek információi alapján a Kótaj feló1 Bujra ér
kező műútról a Lónyai-csatorna D-i partján lévő első
földútnál kell Ny felé betérni, azaz a tsz-telepet D-ró1
megkerülni. A nemrégiben még szőlővel telepített
dombsor a Nemesi-dűlő. A dűlőút kanyarjánál jól lát
szik egy levente lőtér. A terület tárcsázott, boronált, ve
tett - a munkagépek annyira összejárkálták, hogy cse
repet találni nem lehetett.
A belterületen találni a Bem utcát. Gönczy László
1902-ben ajándékozott a múzeumnak egy fejes bronz
gyűrűt, amelyet egy ujjpercen talált a kertjében, de a
váz többi része nem került elő. (63.429.1„ régi V. 709.)
Ugyancsak a belterületen volt a Bistyey-udvar, ahon
nan öntött fejes bronzgyűrűt ajándékozott 1903. április
l-jén dr. László körorvos. (JAM 64.522.1„ régi V. 708.)
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A Bistyey-porta a polgármester szerint a főutcán volt,
nem messze a Polgármesteri Hivataltól visszafelé Kótaj
irányában. Ez alapján lehetett az előző két tárggyal azo
nos lelónelyű a darab.
Munkatársak: Almássy Katalin, Makkay János.
IsTvÁNovns EszTER

7 3 . Cegléd határa
( Pest megye) U, R, B, Sza, A, Á, Kk
2002 márciusában a Nemzeti Autópálya Rt. megbízásából
terepbejárást végeztünk a 4. sz. főút 76,8-94 km, Abonyt
elkerülő szakaszán. A nyolc ceglédi lelónely a tervezett
nyomvonal 76,8-79,5 km szakasza között helyezkedik el,
az útépítési munkák hat lelónelyet érintenek. A 4/15 sz.
lelónelyen őskori(?), szarmata, Árpád-kori; a 4/4 sz. lelő
helyen őskori, szarmata(?), Árpád-kori és késő középkori;
a 4/6. sz. lelónelyen szarmata és Árpád-kori; a 4/7 sz. lelő
helyen őskori(?), szarmata és Árpád-kori; a 4/3 sz. lelóne
lyen őskori, szarmata és Árpád-kori; a 4/1 sz. lelónelyen
újkőkori (alföldi vonaldíszes), rézkor-bronzkori, szarmata
avar (?) és Árpád-kori leleteket gyűjtöttünk. A terepbejá
rás leletanyaga a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
Munkatársak: dr. Simon László, Bartuczné Farkas
Ildikó, Dinnyés Ágnes, Dinnyés Dóra, Fazekas László,
Fodor Péter, Gera Ágnes, Tószegi Orsolya, Zoltán Péter
és Zsoldos Attila.
DINNYÉS IsTVÁN

7!.i . Ceglédbercel határa
( Pest megye) Ő, Sza
Aranyhegy: a 4. számú főút 58+650-58+950 km szelvé
nyénél az Y alakú útbevágás szélesítésének területén
2002. augusztus 1 . és szeptember 12. között végeztünk
feltárást. A 300 m hosszú, 500 m2 felületű kutatóárok
DK-i részén kerültek elő telepobjektumok, ezért DNy
felé megszélesítettük a felületet. 14 telepobjektum ke
rült elő, 12 hosszúkás, sekély gödör nagy valószínűség
gel őskori településhez tartozik. A 78 m hosszú árok
részlet feltárása néhány őskori és egy szarmata edény
töredéket eredményezett. A felszín erősen lepusztult, a
lelónely DK-i részét bányászás elpusztította.
Nagy-földek: a 4. számú főút 60+250-60+650 km
szelvénynél, a baloldalon tervezett párhuzamos földút
nyomvonalán húztunk 1,5-2 m széles kutatóárkot. 670
m2-es területén régészeti objektum nem került elő, csak
néhány őskori és szarmata edénytöredéket találtunk,
részben a felszínen. A szántott réteg alatt mélyforgatás
(rigolírozás) barázdáit észleltük.
DINNYÉS IsTv ÁN

7 5 . Cered, Tarna-part
( Nógrád megye) U , B
2002 októberében szennyvízberuházást megelőző te
repbejárást tartottunk a településen és környékén. En-

nek során a Zabarra vezető út déli oldalán, a Tarna
patak és az út között, a vízmű telepétó1 150 méterre
keletre gyűjtöttünk neolit és bronzkori cserepeket. A
lelónely kiterjedését nem tudtuk megállapítani, mert
a terület kis részét szántják és erdő, valamint bozótos
veszi körbe.
BÁCSMEGI GÁBOR

76 . Császártöltés, Középcsala, Csalaegyház
( Bács-Kisk u n megye) Á
Az 1960-as évek elején erdőtelepítéskor előkerült tégla
darabok és emberi vázcsontok alapján a helyszínt meg
tekintő Kónegyi Mihály templomot és legalább három
rétegű temetőt feltételezett a lelónelyen. Feltárására
nem került sor. 2002-ben három napon keresztül vé
geztünk hitelesítő ásatást a területen. Ennek alapján a
hosszan elnyúló Ny-K irányú dombháton egy Árpád
kori templom K-i fala agyagalapozásának néhány sza
kaszát találtuk meg. A középkorban téglatörmelékes-ha
barcsos alapokon újjáépült templom szélessége 10 m
volt, hosszát egyelőre nem ismerjük.
A templom az oklevelekbó1 is ismert Csalaegyház
településhez tartozott, melyet lakói a 16. században el
hagytak. A terület 1560-ban már puszta, ekkor Mehmed
bin Musztafa tímár birtoka volt. A falu neve Csala alak
ban napjainkig fennmaradt. Kis-, Közép- és Nagycsala
ma Császártöltés község határának ÉK-i részét képezik.
Munkatárs: Knipl István régészhallgató.
WICKER ERIKA

7 7. Csi kvánd, Hegyaljai-dűlő
(Győr-Moson-Sopron megye) Á
2002. szeptember 22-én helyszíni szemlét tartottam
Csikvánd területén, az ú gynevezett Hegyaljai-dűlőben,
ahol halastavat akarnak létesíteni.
A terület közelében, a Szó1ónegyen feltehetően hon
foglalás kori sírlelet került elő (MRT 4.k. 83; XJM RA
73.98). A Hegyaljai-dűlő nevű területen („Gulakúti-táb
lának" is nevezik) az úttól Ny-ra igen nehéz körülmé
nyek között (gazos parlag) a tábla ÉK-i részén Árpád
kori edénytöredékeket észleltem. A halastó kialakítása
előtt régészeti felderítést, sőt valószínűleg megelőző fel
tárást kell végezni.
TOMKA PÉTER

78. Csorna, Hőszolgáltató gázvezetéke
(Győr-Moson-Sopron megye) U
A csornai H őszolgáltató gázellátásának biztosítására a
84-es út Csornára bevezető szakaszának É-i oldalán föld
munkákat végeztek.
Helyszíni szemlémen a felszínen a kukoricásban, a
nagy szárazságban megkeményedett talajon alig lehe
tett valamit megfigyelni. A gázároktól D-re mintegy 80
m-re 1997-ben kiterjedt őskori telepnyomokat regiszt-
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ráltunk, ezért a humuszolással egyidejűleg 2002. június
26. és július 5. között leletmentő ásatást végeztünk.
A nyomvonalban 280 m hosszúságban 14 objektu
mot figyeltünk meg és tártunk fel, ezek egy része újkori
beásás (árok, cölöphely), másik része a neolit telep leg
szélét jelző leletszegény gödör, illetve árok.
A Keszeg-ér közelében megtaláltuk a szabályozás
előtti meder újkorban feltöltött nyomát.
TOMKA PÉTER
79. Csönge, Átali-dűlő
(Vas megye) B (?), Tö
2002. augusztus 22-én és 26-án Csöngéró1 őskori (való
színűleg bronzkori) , valamint kisebb mennyiségben tö
rök kori kerámiaanyagot hoztak be a Savaria Múzeum
ba, ami a Weöres Sándor emlékházhoz terepfeltöltés cél
jából egy közeli homokos magaslatról hozott földbó1 szár
mazott.
Augusztus 28-án felkerestük a lelónelyet, amely a
falutól É-ra, a Lányka-értó1 K-re, az Átali-dűló'b en talál
ható. A lelónelyre a polgármester és egy helyi lakos ve
zetett el minket. Elmondásuk szerint a területet 30 éve
illegális homokbányaként használja a falu lakossága.
A megjelölt terület föképp K-i, kisebb részben Ny-i
részén ÉNy-DK-i irányban kb. 150-200 m hosszúság
ban folyamatos és intenzív őskori jelenlétet dokumen
táltunk. Nagy mennyiségű kerámiát, állatcsontot és
paticsot figyeltünk meg a helyszínen. A kerámiaanyag
egy részét összegyűjtöttük. A telepjelenségek a felső, kb.
20 cm vastagságú világosszürke humuszrétegben, vala
mint az alatt kimosódva az altalajon találhatóak. A lelő
hely K-i részének egy szakaszában a szürke humusz alatt
egy újabb, 10-15 cm vastag feketésbarna réteg látható.
Az altalaj sárga homok.
Munkatárs: Kiss Péter.
PAP ILDIKÓ KATALIN

80. Darány, Kom á romi utca
(Somogy megye) Á

2002. szeptember 14-én bejelentést tett a tulajdonos a
Dráva Múzeum munkatársának, Rózsás Mártonnak,
hogy tereprendezés közben a telken régészeti jelensé
gekre bukkant.
Szeptember 15-én a helyszínen megállapítottuk,
hogy valószínűleg Árpád-kori település maradványait
bolygatták meg. A földmunkákat leállítottuk, majd ezt
követően szeptember 20-tól november 7-ig megszakítá
sokkal folytattunk leletmentést.
Az eredetileg géppel letisztított területen több na
gyobb, fekete elszíneződés látszott, melyek átvizsgálása
során kiderült, hogy egy, a szántott humusz alatti egy
séges „kultúrrétegró1" lehet szó. A feltárás közben elő
került objektumok foltja ritkán ebben, vagy (többségük
ben) ez alatt a réteg alatt volt megfigyelhető. A foltok a
homokos talajban igen rosszul körvonalazódtak. A fe-

kete (sötétszürke) - valószínlíleg a homokos domb eró
ziója során képződött - rétegben sok, az objektumhoz
nem köthető, szórvány edénytöredéket találtunk, me
lyek az Árpád-kor végére, 13-14. századra keltezhetők.
A feltárás során két sütőkemence maradványa és
több hamusgödör került felszínre.
Szórványként a szántott humuszos, és a fekete „kul
túrréteg" határán 1614-ben vert ezüstdénárt találtunk.
Ugyancsak szórványként került elő a terület É-i részén
egy kisméretű, rombusz alakú nyílhegy, valamint egy
edényoldalból faragott orsókarika.
A leletmentést a helyi önkormányzat közhasznú
munkások rendelkezésünkre bocsátásával segítette, a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az országos leletmen
tési keretből biztosította.
KÖLTŐ LÁSZLÓ

8 1 . Debercsény, Bejövő ú t
( Nógrád megye) Ő, Á, Kú

A falu elején a kúria mellett egy szennyvízátemelő ak
na építését megelőzően feltárást végeztünk. A 90 m2es felületen egy őskori gödröt, egy kemencés Árpád
kori gödörházat és egy kora újkori temető 23 sírját tár
tuk fel.
Az ásatáson részt vett Bácsmegi Gábor régész és
Oravecz Dóra egyetemi hallgató.
TANKÓ KÁROLY

8 2 . Derekegyház, Vad ászh áz
(Csongrád megye) U , B , Sza, Ge, Á

2002. március 18. és április 3 . között gázvezeték építé
sére került sor a fenti lelónelyen, mely a község belte
rületétó1 közvetlenül Ny-ra található, a Szentesre veze
tő műút D-i oldalán, a Kórógy-ér bal partján, egyik
meanderének külső oldalán. Az árok kiásása során ál
landóan figyelemmel kísértük a körmös-kanalas gép
munkáját. A kb. 250 m hosszú szakaszon szórványosan
több helyen is került elő egy két cserép, a középső ré
szen a szubhumuszból az újkőkor középtájáról szárma
zó darabok, a humuszból pedig D-en szürke korongolt
szarmata töredékek, É-on pedig egy Árpád-kori bogrács
peremrésze is.
Az altalajba mélyedő objektumra két esetben buk
kantunk: a késő bronzkori Gávai kultúra egy méhkas
alakú gödrére és egy népvándorlás kori, gepida árokra,
melynek 4,35 m szakaszát tudtuk feltárni. Mindkettő
bó1 viszonylag kevés kerámia került elő. A gávai gödör
legjellemzó'bb darabjai kettős színűek, az egyik, urná
ból származó válltöredéket vízszintes széles árkolások
díszítik. A gepida kerámiát elsősorban korongolt, szem
csés iszapolású, ívelten kihajló peremű fazéktípus kép
viseli. Különös említést érdemel egy csontfésű középső
tagjának töredéke, amelyet bekarcolt zegzug vonalak dí
szítenek.
SzABÓ JÁNos JózsEF
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8 3 . Doba, Somlóvár
(Veszp ré m megye) Kk
Somlóvár területén, ahol régészeti kutatás eddig soha
nem folyt, 2002-ben került sor az alsóvár udvarának
részleges feltárására. Ezenkívül a fennálló falak alapján
értékes megfigyeléseket tehettünk a felsővár építéstör
ténetével kapcsolatban is. Ebben az évben az alsóvári
udvar területén lévő legutolsó omladékot az egykori já
rószint fölött részben eltávoltottuk. Ennek során eló'ke
rült a felsővári kapu épített farkasveremmel kombinált
ellenműve. Ugyanehhez a periódushoz köthető az alsó
várat nyugatról határoló úgynevezett kaszárnyaépület
ben elkülöníthető kapuépítmény is, mely minden bi
zonnyal a felsővár megközelíthetőségét is kijelöli.
Az alsóvár körítőfalát - benne in situ a szakállas
puskához való lőréssel - megfigyeléseink szerint a 15.
sz. másdik felében építhették ki. Ezzel egyidős a fal déli
szakaszához kapcsolódó, eddig fel nem tárt szárny, va
lamint a legkülső várfalöv, mely a vár megközelíthető
ségének módosulását (egy külső és egy belső kapu, fal
szoros) hozta magával. A következő periódusban - az
eló'került kerámiaanyag alapján a 1 5 . sz. végén-16. sz.
első felében - épült az alsóvár nyugati felét elfoglaló
úgynevezett kaszárnyaépület. Ennek során, mint azt az
ásatás igazolta, a korábbi kaput és építményeit részben
feltöltötték, másokat a 17. századi végleges betöltésükig
pinceként használtak tovább.
A további feltárások feladata az alsóvár épületei
nek pontosabb kormeghatározása, alaprajzi elrendezé
sük tisztázása; a felsővár egyelőre még csak vázlatos kro
nológiájának pontosítása.
LÁSZLÓ CSABA - FÜLÖP ANDRÁS

8 Li . Dombegyház, homokbánya
( Békés megye) 8, V, Á
2002. március 25-én telefonon bejelentés érkezett a
Munkácsy Mihály Múzeumhoz, hogy a Dombegyház
északi határában található régi homokbányában szán
tás közben csontokat forgatott ki az eke.
A határ északi részén, közvetlenül a kisdombegy
házi út mellett lévő, az attól nyugatra fekvő régi homok
bánya nem ismeretlen lelónely. 1999 szeptemberében
Gyucha Attila két, melléklet nélküli sírt tárt fel Kékegyi
Dorottyával. A temetőt újkorinak határozták meg.
A mostani helyszíni szemlén a megfigyelések sze
rint. egy erősen lekopott/lekoptatott (?) dombot figyel
hettünk meg, amit a szántással még tovább bolygattak.
Az úttól kb. 250-300 méterre fekvő, még mindig jól lát
szó dombon, annak legmagasabb pontján találtunk ré
gészeti leleteket.
A domb nyugati, természetes lezárása j elentette az
embercsontok eló'kerülésének nyugati szélét. Ember
csontokat kb. 10-15 m szélességben (ÉNy-DK irányban) ,
és 25-30 m hosszúságban (DNy-ÉK irányban) találtunk
igen nagy mennyiségben. A szántást a műútra meró1e
gesen végezték, DNy-ÉK-i irányban, így a kiszántott sí-

rakat összekeveredve, de ugyanakkor anatómiailag vi
szonylag rendben találták. A sírok száma igen nagy volt.
A templom körüli síroknál a kifüstölés nyomait (faszén
darabok) is megfigyelhettük.
A területen, a sírok eló'kerülési helyének közepén
több tégladarab került elő, amelyek méretükben (mind
kettő mérhető darab 14x4,5 cm), soványításukban, ké
szítésükben teljességgel az Árpád-kori téglákhoz hason
lítanak. A formából „lehúzott" oldalú téglákból többet
is begyűjtöttünk. Az egyik tégla erősen vasas. A téglák
egyik lapján általános a fűszálak lenyomata (szárítás a
földön), illetve a pelyvás, szerves anyagos soványítás.
A templom szentélye nem a legmagasabb ponton
található, attól egy kissé nyugatabbra. Több kevert, fal
kiszedő gödör nyoma jelentkezett a felszínen, ezek leg
nagyobb távolsága egymástól 10-12 m, ami a templom
K-Ny-i kiterjedésének minimumát is jelentheti. Érde
kesség még, hogy a templom hajója (?), amely a domb
legmagasabb pontjával esik egybe (?), embercsontot ke
véssé tartalmazott, s a felszín ugyanakkor sárgás agya
gos volt az erős kopás és az alap hiánya miatt.
A területen szétszórva, a dombon kívül is találtunk
késő bronzkor-kora vaskori cserepeket. A telep kiterje
dési irányának megismerésére vonatkozó terepbejárást
nem végeztünk.
A szemlén részt vett Kékegyi Dorottya.
A leletanyag az orosházi Szántó Kovács János Mú
zeumba került.
RózsA ZoLTÁN

8 5 . Dombrád határa
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B , Á
2002. március 27-én lelónely-azonosító terepbejárást vé
geztünk a település több részén.
Erzsébet úti homokbánya: Az Erzsébet utcából név
telen dűlőút vezetett a Tisza gátja felé. Az út bal olda
lán szó1ő volt, a jobb oldalon kb. 15 holdas homokdomb
emelkedett ki a környező vizes területbó1. E domb Ny-i
oldalán nyitottak bányát. Petróczy József 19 5 7-tó1 kezdve
figyelte itt a munkát. 1959-ig szerinte 7 nagy tűzhely
pusztult itt el Árpád-kori cserepekkel. Ezek a helyszín
re kiszálló Csallány Dezső szerint a bánya K-i felében
voltak mintegy 1 m mélyen. Az 1958-ig Petróczy József
által talált cserepeket Csallány Dezső vitte be a múzeum
ba. A bányát sikerült megtalálnunk a település É-i ré
szén, nem messze a Tisza parttól, de a kitermelt részt
teljesen benőtte az akác, a homokdomb még meglevő
része pedig körbekerített magánterület.
Égetó'hegy: Ágoston József ajándékaként 1964-ben
neolit és Árpád-kori leletek kerültek innen a múzeum
ba QAM 65.256. 1-10.) . A hegyet sikerült megtalálnunk
a Dombrádtól Tiszakanyár felé vezető műúttól keletre,
a Vízmű közelében. Több tagból álló magas homok
dombsor, amelyiktó1 a-NyÉNy-ra eső területet Hegy-dű
lőnek hívnak. Mint a faluban megtudtuk, az egykori aján
dékozó családja már elköltözött, ezért a cserepek pon-
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tos helyét nem sikerült kideríteni. A hegyen lévő szán
tott részeken régészeti anyagot nem találtunk.
Kis Mogyorós és Nagy Mogyorós: Az ónteleki határ
ban, a község DK-i részén, hajdani lápból egymással pár
huzamosan kiemelkedő különböző nagyságú sziget kö
zül két kiemelkedő magasabb rész a Kis és Nagy Mo
gyorós. A Nagy Mogyorós szélfújta oldalán Melis Kata
lin terepbejárásából ( 64. leló11ely) bronzkori cserepek
között talált egy Árpád-kori töredéket (JAM 97.305.3.).
A Mogyorós nevű tábla jelenleg legelő. Volt benne két
olyan magaslat, amelyek a Melis által említett leló11e
lyek lehettek.
Kacsató: Petróczy József ajándéka 1956-ban egy Ár
pád-kori edény volt a Kacsavár nevű határrészró1 (JAM
64. 1 2 1 8 . 1 . ) . A Kacsavár Kiss Lajos szerint a határ D-i
részén, a gégényi határ szomszédságában fekszik, egy
gömbölyded sziget, melyet körülfolyt a járat. A 21. km
kőnél, az aszfaltúttól K-re két hátat néztünk meg, ame
lyeket egykori vízfolyások vettek körbe. Az úthoz köze
lebb eső, sötét, kötöttebb talajú és kisebb, kerekded há
ton bronzkori, míg az úttól távolabb eső, több részbó1
álló és erősen homokos talajú nagyobbik háton bronz
kori és Árpád-kori cserepeket találtunk. A leletek a Jósa
András Múzeumba kerültek (2002.19.1-2002.20.5.).
ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNOVITS EszTER

8 6 . Dunakeszi , Barátság úti lakópark
( Pest megye) U , R ? , B, Ró?, N ? , Á
A város belterületén, a Duna-part mellett épülő lakó
park (hrsz.: 5 22 3/21-22„ 5223/25 ., 5223/30., 5223/36.,
5223/40-41.) három ismert régészeti leló11elyet érint:
az 5/6, 517 és a 5/12 számú leló11elyeket. (MRT 9. köt.)
Az építkezés előtt 2002 márciusában próbafeltárás ke
retében gépi kutatóárokkal vizsgáltuk át a területet. Ki
derült, hogy az egyébként is kis kiterjedéslí leló11elyek
gyenge intenzitásúak, erősen bolygatottak, lepusztultak.
Az 516 számú leló11elyen húzott kutatóárkok teljesen
üresek voltak. Az 517 számú lelónelyen az öt kutató
ároknál összesen az egyikbó1 került elő pár szórványos
cserép (1 db badeni vagy késő bronzkori, 2 db bronzko
ri (?), 1 db római, vagy népvándorlás kori) . Az 5/12 szá
mú leló11elyen négy kutatóárkot ástunk, közülük kettő
ben fordult elő néhány szórványos újkőkori, rézkori és
Árpád-kori cserép. Régészeti objektumra utaló nyom se
hol sem mutatkozott. Mindezek alapján a teljes felület
re kiterjedő megelőző feltárás nem vált szükségessé.
A próbafeltárás költségeit a beruházó fedezte. A le
letek a váci Tragor Ignác Múzeumba kerültek.
KővÁRI KLÁRA

8 7. Dunakeszi, Duna sor 2 8 .
(MRT 9. k. 5 / 9 l h . )
( Pest megye ) RoA Duna bal partjára épített kikötőerőd 4 km-rel az al
földi sáncok belső vonala előtt fekszik, egy ma is hasz-

nált átkelő (Horányi rév) közelében. Vele szemben, a
Szentendrei-szigeten, a Szigetmonostor, Horányi-révnél
egy azonos korú kikötőerődöt találtak. Rómer Flóris ír
ta le 1866-ban először a felszínen akkor még jól látszó
romokat. Leírása szerint a kiserőd 43,7 m hosszú, bel
mérete 39,9 m. Az 1,9 m vastag falak még közel 2 m
magasságban álltak. 1877-ben kisebb ásatást is végzett
a területen, amelynek során a kiserőd 2 m vastag falain
kívül feltárt egy padlótéglákkal kirakott, terrazzóval fe
dett padlórészt, a felmenő falakon pedig fehér alapon
sötétpiros sávos festés maradványait figyelte meg. Ta
lált tetőfedő ólom lemeztöredékeket is. 1935-ben Nagy
Lajos is ásott az erődítményben, de „csak egyes falak
irányát" tudta meghatározni. Soproni Sándor 1985-ben
a Duna sor 30. ház pincéjében a központi torony 2 m
vastag falát és ÉK-i sarkát azonosította.
2002-ben megelőző feltárás keretében lehetőség nyí
lott az ún. „nógrádverőcei típusú" kikötőerőd D-i, Du
náig futó zárófalának és DK-i saroktornyának teljes fel
tárására. A Dunához lefutó 160 cm vastag D-i zárófal
alapozási kiugrása követte a magas partoldal Duna felé
lejtő vonalát. A megmaradt 8,6 m hosszú falszakaszon
az alapozási kiugrás ezért 145 cm-t esik. A fal alapozá
sának az alja a római kori járószinttó1 1 10 cm mélység
ben került elő. A felmenő falak ezen a szakaszon he
lyenként 140 cm magasságig megőrződtek, a fal külső
síkját adó kövek között a fugákat habarccsal gondosan
kikenték. A 190 cm vastag É-D irányú szárnyfallal és a
D-i zárófallal egyidó'ben épült az 5,36x5,7m nagyságú,
derékszögű trapéz alakú saroktorony, amelynek alap
falába egy [LEGXGMAGSAT]VRNINVS bélyeget hor
dozó téglatöredéket is beépítettek. A DK-i saroktornyot
a magas partoldal tetején építették fel. A torony 130 cm
vastag felmenő falát az alapozási ki ugrástól 80 cm ma
gasságig igen alaposan és szilárdan megépítették. Eb
ben a magasságban a habarcs elkenésével vízszintes
felületet alakítottak ki. Erre a vízszintes felületre húz
ták fel a 40 cm-rel vékonyabb, sokkal rosszabb minősé
glí, mállékony kövekbó1, gyenge habarccsal falazott to
ronyfalat. Mind a fal belső, mind a külső síkján egy 2020 cm széles peremet hagytak. A torony belsejében két
padlószintet lehetett megfigyelni. A legalsó, gyenge mi
nőséglí terrazzo padló alatt a felszínt közel vízszintesre
feltöltötték. A terrazzo padlón feltárt vastag beomlott
tetőomladék alatt a helyiség közepén egy tűzrakó hely,
körülötte állatcsontok és egy tárolóedény töredékei ke
rültek elő. Az omladékban talált nagyszámú tetőtégla
egyikén sem volt bélyeg. A tetőszerkezet leégésére sem
mi sem utalt, a tető egyszerlíen beomolhatott. Az
elegyengetett tetőomladék fölé vastag, rossz minőséglí
habarcsból öntött újabb padló került, amelynek csak az
egyik sarka őrződött meg.
A kikötőerőd területén ugyanazok a bélyeges tég
latípusok fordulnak elő, mint a Göd, Bócsaújtelepen
íel.tárt I. Valentinianus-kori, soha el nem készült erőd
ben. A gödi és a Dunakeszi, Horányi révnél fekvő ka
tonai objektumok ezért egyidősek lehetnek. (Valószí-

20 5

R ÉG ÉSZETI KUTATÁSOK M AGYARO RSZÁGON 2002

nűleg a gödi építkezésekhez szükséges gyakori átkelé
sek biztosítására építették ezt a, ma is egy rév közelé
ben fekvő, kikötőerődöt.) Az erőd építését Frigeridus
dux hivatali ideje alatt (Kr. u. 371-373.) fejezhették
be. Az erőd I. Valentinianus halála után is használat
ban maradt. (Elkép zelhető, hogy ekkor épültek a
szárnyfalak és a saroktornyok is. A saroktornyok lefe
désére - a bélyegezetlen tetőtéglák miatt - valószínű
leg ekkor került sor.)
MRÁv ZsoLT

89. Elek határa
( Bé kés megye) Ő, Sza, Á
A 2001-ben megkezdett terepbejárást folytatva 2002ben is föképp az eleki határ ÉÉK-i és K-i részét térké
peztük fel. A tavalyi évben összesen 19 új lelónelyet ta
láltunk, mellyel 28-ra emelkedett a feltérképezett lelő
helyek száma.
A leletek zömét az egykori, széles folyómeder-sza
kaszok magaspartjain találtuk. A leletek nagy részét jel
legzetes, korongolt szarmata kori, hun kori besimítások
kal díszített szürke kerámia adja. Jelentős számban kerültek elő Árpád-kori cserépüsttöredékek, illetve Árpád
88. D u naszekcső, Török-lyuk
kori hullámvonalakkal díszített kerámiatöredékek. Ezek
(Baranya megye) 1
jelentőségét az adja, hogy a töredékek nagy területen,
nagy számban kerültek begyűjtésre, s jelentős részük a
A löszbe vájt járat 1860-ban nyílt meg. Ekkortól tartja
friss törések mentén összeállítható.
számon a falu lakossága. Eredetét tekintve több monda
is fűződik hozzá. Leírása és alaprajza Halász Ferenc, egy
Ez a 24-es és 25-ös lelónelyeken a legintenzívebb,
kori tanító 2000-ben megjelentetett iratai közt megta
ahol a talajművelés következtében pusztuló lelónelyró1
lálható.7 A kutatás célja a mesterséges járat alakjának
szinte fél edények, fazekak állíthatók össze.
feltérképezése, valamint rendeltetésének és korának
A megtalált lelónelyek egy része igen kis (50x50 il
megállapítása volt. A függó1eges akna alját elértük, ol
letve 50x70 m) kiterjedésű. A kerámia fó1eg a 11-13.
dalfülkéjét részben kitisztítottuk. Kiderült, hogy a ko
századra datálható, tipusát tekintve Árpád-kori cserép
bográcsok töredékei.
rábbi alaprajz pontatlan, mely a betöltéstó1 csupán fé
Majdnem minden lelónelyre jellemző a malomkő-,
lig megszabadított járatot mutat be. A teljes alaprajz
megismeréséhez számunkra is hátra van még az akná
őrlőkőtöredékek előkerülése is. Anyaguk vulkáni ere
ban lévő megbontott oldalfülke (vízszintes járat?) be
detű tufa és kemény kristályos kőzet.
töltődésének eltávolítása. Ezt a munkát 2003-ban terA 21. lelónelyró1 erősen kopott szürke kerámia és
vezzük elvégezni.
Árpád-kori edénytöredékek melló1 került elő egy tüs
Rendeltetését tekintve kizárhatjuk a pinceként va
kés, négyszögletes átmetszetű vasnyílhegy. Az úgyne
ló használatot. A kemény löszbe vájt, viszonylag nagy
vezett páncéltörő nyílhegyek csoportjába tartozik.
mennyiségű anyagmozgatással járó munka csak a véd
A 26. számú lelónelyen, közvetlenül az elek-gyulai
határ eleki oldalán egy másik nyílhegy került elő szór
műrendszerhez való kapcsolódás feltételezését engedi
meg. Ilyen értelemben a járat és akna rendeltetése vé ványként. Ez azonban jóval korábbi, pattintott obszidi
ánból készült. Teljesen épen került elő, kidolgozását te
leményünk szerint víztároló (?) , vagy menekülőjárat
volt. (Az akna legalján szerves anyagokra utaló, fekete kintve rézkori vagy bronzkori lehet. Sajnos a lelónely
elszíneződéseket találtunk, egy darab római téglatöre
környékének többszöri tüzetes átvizsgálása ellenére sem
találtunk kerámiát a területen. A legközelebb mintegy
dékkel. )
Korára nézve a belső falakon talált vésetek (graffitik)
70-80 m-re egy cserépüst-töredékekkel jelzett Árpád
kori telep van, ahová azonban semmiképpen sem köt
nem nyújtottak segítséget, hiszen azok mind a 20. szá
hető.
zad második felébó1 valók. A betöltődés rétegei alapján
Egy 12. század elejéró1 származó ezüstpénzt a 28.
csak tudatos eltömés vezetett a feltárás előtti állapot
számú lelónelyen találtunk, mely megegyezik a gyulai
hoz, noha nem igazolódott az a szájhagyomány, misze
259. számú lelónellyel. A gyulai és eleki határ mindkét
rint szőlővenyigével vegyesen tömedékelték az üreget.
oldalán található, a lelónelyet egy földút metszi ketté,
Ezen rétegek kora a bejáratnál kimondottan a 20. szá
mely a határt képezi. Itt egy középkori falu és annak
zad második fele, míg beljebb és az aknában már római
temploma állott egykor. A templom kiszántott téglái és
téglákkal és cserepekkel sűrűn, valamint őskori csere
temetőjének sírjai igen jól kirajzolják alapfalait. Közvet
pekkel ritkásan vegyült rétegeket találtunk. Ezek a lele
lenül az alapfalak szomszédságában, a mélyszántással
tek bekerülhettek a járatba akár a római korban, mind
felszínre került, szétdúlt sírok közül került elő a kismépedig a török időkben.
retű ezüstpénz: Árpád-kori, anonim pénz, csak annyit
GÁBOR ÜLIVÉR
lehet megállapítani, hogy a 12. század elején verték.
Ez a lelónely a Szent Benedek-dűlő területén van,
ott, ahol a 18. századi térképek Szent Benedek-pusztát
jelölik. A lelónely nagy valószínűséggel azonos a késő
-középkori Szenf Benedek falu maraaványaival.
A gyűjtött leletanyagot a békéscsabai Munkácsy Mi7
HALÁSZ FERENC: Mit tudunk Dunaszekcsőró1 az őskortól napjainhály Múzeum Topográfiai Gyűjteményében helyeztük el.
kig. Dunaszekcső, 2000, 98-100.
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A munkában részt vettek: Bóka Gergely, Kenéz Ág
nes, Lukács József, Pópity Dániel a JATE Régészeti Tan
szék hallgatói.
LICHTENSTEIN LÁSZLÓ

90. Enese, Szabadság u tca 7 2 .
(Győr-Moson-Sopron megye) U, B, A , H, Á
1971. augusztus 3-án lakossági bejelentést kapott a
Xantus János Múzeum, hogy az udvarban meszesgödör
ásásakor embercsontok kerültek elő. A tulajdonos el
mondása alapján egy Ny-K-i sírt bolygattak meg a mun
kások. Még korábban az akkor eló'került sírtól mintegy
3 m-re egy másik sírt bolygattak meg a munkások,
emésztőgödör ásásakor. A korábban megbolygatott sír
ból ember- és lócsontok kerültek elő. A lócsontok meg
maradt töredékeit, valamint az újabb sírból előkerült
ezüst, rombusz alakú veretet átadták a múzeumnak. A
két lelet minden bizonnyal két különálló sírhoz tarto
zott.
2002. március 20-án helyszíni szemlét tartottunk,
amikor sikerült azonosítanunk a lelónelyet. Az új tulaj
donos beszámolójából kiderült, hogy a ház bővítésekor
újabb sírt bolygattak meg.
2002. július 10. és 24. között a lelónelyen hitelesítő
ásatást folytatott a Magyar Tudományos Akadémia Ré
gészeti Intézete. A költségeket az intézet és a Szegedi
Biológiai Központ Genetikai Kutatóintézete által veze
tett Nemzeti Kutatási Fejlesztési Pályázat anyagi kere
tei biztosították. A Történeti genetika a magyar ethnogenezis
kutatásában címet viselő program keretében o lyan új
10. századi temetőket hitelesítünk, melyekbó1 olyan ge
netikai minta nyerhető, ami kiegészíti a folyamatosan
bővülő, s a program céljául kitűzött adatbázist.
Az ásatás során egy sírt sikerült feltárnunk, vala
mint egy neolit teleprészletet. A feltárt sír Ny-K-i tájo
lású volt, háton fekvő, nyújtott testtartású csontvázzal,
melynek jelentős része bolygatott. A bolygatás nyomán
a koponya, valamint a medence; illetve a medence fe
lett előkerült csontok nem maradtak in situ helyzetben.
A bolygatás idejét, a sír pontos korát a leletanyag hiá
nyában nehéz megállapítani. A sírban az eltemetés idő
pontjára utaló melléklet nem volt. A bolygatott csontok
mellett talált két zselizi kerámiatöredék nem tekinthe
tő korjelzőnek.
A feltárt síron kívül egy zselízi teleprészlet is be
leesett a megkutatott területbe. A feltárt objektumok
közül kiemelkedik a 4. objektum, amely valamikor mun
kagödör lehetett, majd pedig a telep maradványaival
feltöltődött. Az objektumból a vastag durva kerámiatö
redékek mellett vékony falú, bekarcolt vonaldíszes
edénytöredékek is előkerültek. A másik kiemelkedő ob
jektumrészlet a 4. szelvény feltárásakor került elő. A
szelvényből nemcsak a zselízi telep maradványai ke
rültek elő, hanem szórványban Rora bronzkori kerá
miamaradványok és szórvány Árpád-kori edénytöre
dékek is (bográcsperemek) . Takács Miklós meghatá-

rozása alapján a peremtöredékek egy része a 10. szá
zad végére, s a 11. századra keltezhető, míg az újabb
töredékek pedig már egy késó'bbi megtelepülési fázis
ra, a 1 2 . századra utalnak.
A 1,5 m mély kultúrréteg alapján egy olyan nagy
objektum részletét sikerült megtalálnunk, amely jórészt
a zselízi telep időszakában volt használatban. Erre utal
a nagyszámú kerámiatöredék, a pengemaradványok, s
az ételmaradványok is.
A mély objektumrészlet a szelvény egész területére
kiterjedt, azt azonban sem hosszában, sem pedig kereszt
ben nem tudtuk további rábontással megnövelni.
A 6. szelvényben feltárt objektumok, hasonlóan a
4. szelvényhez, több régészeti kor emlékeit rejtették. A
zselízi kerámialeletek mellett bronzkori edények töre
dékei is előkerültek. A 13. objektum betöltésében talált
bombatestű edény, valamint egy ugyanitt eló'került na
gyobb maradvány a kisapostagi kultúrába tartozott.
Az ásatás helyszínétó1 nem messze, a Szabadság
utca 84. szám hátsó portájáról az ásatás ideje alatt egy
avar kori, jó megtartású edényt hoztak el az ásatás hely
színére. A 6-7. századra datálható kerámia arra utal,
hogy a Szabadság utca telkeinek hátsó részén végig
húzódó magas dombhát nemcsak a neolitikum, s a
bronzkor idején volt lakott terület, hanem ai avar idő
szakban is.
A lelónely a Hanság felnyúló homokdombvonula
tán helyezkedik el. A meglévő neolit telep a DVK utolsó
fázisában, a zselízi időszakban létezett. Kiterjedését, s
fennállásának időtartamát a feltárt területnagyságból
nem lehet megmondani. Az ásatás során minden bi
zonnyal csak a telep szélét sikerült megtalálnunk.
A keresett 10-11. századi temető nagy része sajnos
a korábbi földmunkák során elpusztult. A megtalált egy
sír pedig csak feltételesen kapcsolható a temetőhöz. A
viszonylag kis sírszám arra utal, hogy egy kiscsaládi te
mető helyezkedett el a dombvonulaton. A melléklet hiá
nyában kérdéses maradt, hogy a temető egybeesett-e
azzal a lelónellyel, ahonnan egy rozettás lószerszám
veret került a múzeumba (Enese, belterület megneve
zéssel); vagy pedig Enese homokos teraszain több, egy
máshoz közel eső kisszámú közösség temetőjével kell
számolnunk.
Konzulens: Tomka Péter. Munkatárs: dr. Mende Ba
lázs antropológus.
LANGÓ PÉTER

9 1 . Eszteregnye, Kenderföldek-dűlő
(Zala megye ) R
2002. augusztus 26. és október 9. között 1990 m2-t tár
tunk fel a 78. számú lelónelyen az épülő M7-es autópá
lya nyomvonalán. Összesen 33 objektumot dokumen
táltunk.
Az előzetes terepbejárások alapján újkőkori telep
jelenségekre lehetett számítani. A kijelölt területet ku
tatóárokkal szondáztam. Maga a lelónely egy lankás
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domb belső, DNy-i lejtőjén helyezkedik el. Első kutató
árkunkat a dombtető irányából a domb aljáig húztuk,
itt leletet illetve objektumot nem találtunk. A követke
ző kutatóárkot erre merőlegesen jelöltem ki, közel a
dombtetó11ö z. Itt a nyomvonal széléhez közel találtuk
meg az első objektumot, amely egy átégett falú, méh
kas alakú gödör (tűzhely?) volt. Ebből kiindulva a domb
tető felé nyitottam nagyobb összefüggő felületet. Itt az
autópálya nyomvonalának ÉNy-i felében egy kisebb te
lepülésrészletet: gödröket, átégett falú, méhkasos objek
tumokat tártunk fel, összesen 33-at. A leletanyag alap
ján a feltárt településrészlet rézkori, a tűzdelt-barázdás
díszű kerámia kultúrájának (Furchenstich-kultúra) jel
legzetes j egyeit hordozta magán. A durva, vastag falú
darabok mellett, több gödörben jellegzetes tűzdelt-ba
rázdás díszítésű darabok is voltak. Az előkerült objek
tumok elhelyezkedése alapján megállapítható, hogy az
egykori település É-D-i irányú volt, és csak a feltárt ob
jektumok, a település széle esett a tervezett autópálya
nyomvonalába.
A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum
régészeti gyűjteményét gyarapítja.
SZÁRAZ CSILLA

9 2 . Esztergom , I maház u tca 1 2 .
(Komárom-Esztergom megye) B , LT. Ró, Kk
A telken a Szent István kápolna (az Imaház és Esze Ta
más utca sarkán) melletti bezárt óvoda épületét a kö
zelmúltban elbontották s így a terület kutathatóvá vált.
A régészeti kutatás jelenlegi állása szerint az emlí
tett terület az Árpád-kori örmény kereskedők települé
sének (terra armenorum) K-i szélén helyezkedik el. Villa
Ennen K-i része a tatárjárás után alakuló Szent Anna
kerületbe (az Ágoston-rendi Szent Anna kolostor birto
ka) olvadt bele. A szomszédos Szent Tamás utcában Hor
váth István 1970-ben leletmentés során egy kelta edény
égető kemence, egy, a 12-13. század fordulóján állt, fé
lig földbe mélyített, deszkafalú ötvösműhely, egy 13. szá
zadi, földbe mélyített ház és kemencéje, továbbá egy, a
16. század elején épült kőpince részletét tárta fel. A kö
zelben várható Örmény falu Keresztelő Szent János tisz
teletére szentelt plébániatemploma maradványainak
előkerülése is. Tájékozódó kutatásunkkal tisztázni sze
rettük volna, hogy a Szent István kápolnának van-e kö
zépkori előzménye, esetleg a közelében állhatott-e a ko
rábbi templom, illetve Árpád-kori vagy a középkori te
lepüléshez köthető objektumok és leletanyag előkerü
lését vártuk.
Első kutatóárkunkat a kápolna szentélye mellett nyi
tottuk. Az árokban a 18-20. századi feltöltés alatt egy
14-16. század elejei réteget találtunk, ez alatt pedig köz
vetlenül a vastag római kori késő kelta kultúrréteg hú
zódott, amelynek az alján egy föként kerámiatöredékek
ben bővelkedő betöltésű vermet tártunk fel. Ez a ve
rem a kora római rétegbe mélyült, mely alatt az altalaj
ba ásva egy középső bronzkori kisebb vermet tártunk

fel. Rábontottunk a kápolna téglaalapozására is, mely
alatt nem találtunk korábbi falat, így meg kellett állapí
tanunk, hogy ezen a helyen sem az örmények Kereszte
lő Szent János tiszteletére szentelt plébániatemplomá
nak esetleges maradványait, sem temetőjét, sem Árpád
kori telepjelenséget nem találtunk.
Második kutatóárkunkat a kápolnától kissé távo
labb, az óvoda udvarán nyitottuk, melyben a beton fel
törése után a 20. századi feltöltés alatt egy 18. századi
- minden bizonnyal a kápolna építéséhez kapcsolódó
- beásást találtunk, amely az árok K-i végében egy 13.
századi rétegbe mélyült. A rétegből egy fenékbélye
ges, nehéz kézikorongon készült, belül szürkére, kívül
barnára égett, besimított felületű cseréppalack töre
dékeit találtuk. Ez alatt a réteg alatt a már ismert késő
kelta kultúrréteg jelentkezett, melynek az alján egy
földbe ásott ház gödrének a részletét bontottuk ki, is
mét jelentősebb mennyiségű leletanyaggal. A közel 3
m-es mélységig kibontott két kutatóárok tanúsága alap
ján megállapíthatjuk, hogy Árpád- illetve középkori te
lepjelenségek csak inkább a telek felső, K-i felében vár
hatók.
Konzulens: Horváth István. Munkatársak: Boldizsár
Péter és Merczi Mónika.
LÁZÁR SAROLTA

9 3 . Érsekvadkert, Templom
(Nógrád megye) Á. Kö, Kú
2002. februárban az érsekvadkerti templom melletti mó
dosított szennyvíz-nyomvonalon végeztünk szakfelügye
letet. Munkánk során a markológép kanala egy emberi
csontvázat bolygatott meg. Az árokszakasz iránya Ny
K-i volt. A munkát leállítottuk, majd elkezdtük a feltá
rást, amit március végén fejeztünk be.
A nyomvonalra eső szakaszon 3 5 vázat, illetve váz
részt bontottunk ki. 14 sír Ny-K-i tájolású, 21 É-D-i. A
Ny-K-i tájolású sírok esetében mellékletek és viseleti
tárgyak közt megtalálhatóak az S-végű hajkarikák, gyön
gyök, pecsétgyűrűk, karikagyűrűk, fülbevalók és egy
pénz is. Az É-D-i síroknál szinte kivétel nélkül meg le
hetett figyelni koporsómaradványokat, illetve azoknak
nyomait. Mellékletként többféle rózsafüzért helyeztek
a sírokba. Az egyik sír koponyáján pártamaradványo
kat figyeltünk meg. A temetőt - az eddig előkerült sírok
leletei alapján - a 12. században indították és 17-18.
századra keltezhetőek a legkésó'bbi sírok.
Az ásatáson részt vett Gulyás Gyöngyi, Oravecz Dó
ra, Parditka Györgyi régészhallgató.
BÁCSMEGI GÁBOR

9Li. Felsőnána, Szálláshegy
(Tolna megye) B , LT. Á
A falutól DNy-ra, a Murgai-víz D-i partján, a völgybó1
meredeken kiemelkedő, hosszan elnyúló ÉNy-DK irá
nyú domb ÉNy-i végén található a földvár. Jelenleg fü-
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ves, bokros, kis részen bozótos. Első említését Wosinsky
Mórnak köszönhetjük. Ő kettős sáncgyűrűvel körülvett
kúp alakú hegyet ír le.
A korábbi években igen sűrű bozót fedte a vár nagy
részét, ezért kutatásra alkalmatlan volt. Első felmérését
1993-ban készítettük el (Nováki Gyula-Miklós Zsuzsa).
Akkor a bozót miatt nem mindenütt tudtunk részletes
megfigyelést tenni, 1993-as felmérésünk szerint a kúp
a hegy folytatása feló1, a keskeny nyeregbó1 kb. 1,0 m
rel emelkedik ki. Itt két terasz van, a felsőnek a külső
szélén alacsony sánc is van. Az ÉK-i oldal igen mere
dek, itt nincs erődítés.
2002 tavaszán a hegy Ny-i oldalán és a vár D-i végé
nél fakitermelést végeztek. Több fát kivágtak a várban
is. Ennek eredményeként tavasszal elég jól áttekinthe
tő volt az erődítés. Leletet azonban akkor sem találtunk.
Az erődítés vonala kirajzolódott.
A felszíni megfigyelések alapján a földvár nagy va
lószínűséggel Árpád-kori. Alapterülete kb. 14x25 m
(0,035 ha) .
A 2002. évi szondázó ásatás segítségével egyrészt a
vár korát, másrészt az erődítés szerkezetét szerettem vol
na pontosítani. Egy É-D-i irányú kutatóárokkal akar
tam teljes metszetet nyerni. Az árkok kijelölésekor azon
ban figyelembe kellett vennem a meglévő és a már ki
vágott fákat. A 33 m hosszú I. árokban a 20-60 cm vas
tag humusz alatt a fokozatosan sárguló lösz mutatko
zott. Csupán két helyen találtunk kis gödröt, amelyekre
igen halvány elszíneződés utalt. Az árok É-i vége köze
lében bukkant elő egy kelta hamvasztásos sír: a kézzel
formált fazékban az emberi hamvakon kívül vaslánc volt.
A fazék mellett pedig egy ép és egy erősen roncsolt bo
ka perec hevert. Emberi hamvak a fazékon kívül is elő
fordultak.
A II. árokkal a belső árok ÉNy-i részét vágtuk át. A
lapos aljú árok alját a jelenlegi felszíntó1 190 cm mély
ségben értük el.
A III. árokkal a belső árok D-i szakaszát vágtuk át.
Itt a szintén lapos aljú árok alja 70 cm mélységben bon
takozott ki.
Az ásatás során - a kelta síron kívül - bronzkori
leletek kerültek felszínre. Annak ellenére, hogy közép
kori leletek nem kerültek elő, típusa alapján ez a vár
Árpád-kori lehet. A leletek hiánya arra utal, hogy a vá
rat - ha egyáltalán elkészült - nem lakták. Befejezet
lenségét jelzi az is, hogy az árkok sekélyek, lapos aljúak,
holott domb- és hegyvidéken mély V-alakúak szoktak
lenni.
MIKLÓS ZSUZSA

9 5 . Felsőpakony, Attila u tca és Géza fejedelem u tca
( Pest megye) A
2002. október 3-án helyszíni szemlét végeztem a terü
leten, mert telekrulajdonosok építkezés során edénytö
redékeket találtak, s erről bejelentést tettek. Az Attila
u. ÉK-i oldalán vezetékárkot ástak, a változó vastagságú

humuszos, részben kevert rétegben, az alatta lévő ho
mokos altalajban régészeti jelenséget nem tapasztaltam.
Az utca ÉK-i oldalának DK-i kétharmadán lévő telke
ken leletet nem találtam. A 966 hrsz. telektó1 ÉNy-ra,
és a 955 hrsz. telken néhány cserepet találtam. DK felé,
a 967-968 hrsz. telkeken sok lelet volt a felszínen. A
Géza fejedelm u. mentén a 962-956 hrsz. telkeken, és
az utca túloldalán, a 9 38-941 hrsz. telkeken találtam
cserepeket. A leló11ely ÉNy-i feltételezhető folytatása a
korábbi belterületi részen már beépült. A késő avar te
lep eredeti kiterjedése részben a nem hozzáférhető (épít
kezés, sűrű gyom) telkek miatt, részben a tereprende
zés miatt bizonytalan. Az erdőtelepítés, majd erdőirtás
és tereprendezés kövekeztében a lelónely nagy1·észt már
elpusztulhatott.
DINNYÉS IsTvÁN

96. Fonyód, M7 autópálya csomópont
( Somogy megye) Ő, Ró, Á, Kö
2002. február 14-én terepbejárást végeztünk az úgyne
vezett fonyódi csomópontban. Célunk a leendő nyom
vonalon és csomópontban, valamint az üzemmérnök
ség területén levő esetleges régészeti leló11elyek megál
lapítása volt. Kérdés volt, hogy a nyomvonal-korrekció,
azaz a nyomvonal D-re helyezése miatt a korábbi cso
mópontban, Fehérbézsenytó1 É-ra rögzített Árpád-kori,
középkori leló11ely összefüggésben van-e a jelenlegi cso
mópont területével.
A 149+670-880 km szelvények között, a csomópont
K-i szélén egy É-D-i kiterjedésű régészeti lelőhelyet
rögzítettünk. É-i és D-i irányban is túlnyúlt a nyomvo
nalon; D-i határát megállapítottuk, É-i része Fehérbé
zsenytó1 K-re É felé húzódott. Elképzelhető, hogy össze
függésben van az eló'bb említett, a korábban tervezett
csomópont területén megfigyelt Árpád-kori, középko
ri lelőhellyel. A lelőhely nagy részén ugyanis Árpád
kori, középkori edénytöredékeket, pl. rádlimintás ol
daltöredékeket, bordás peremdarabot, egy-két aljtöre
déket leltünk, amelyek a nyomvonaltól É-ra sűrűsöd
nek, D felé egyre ritkulnak. A nyomvonal, illetve a le
lőhely D-i részén őskori kerámia, egy-két kopott jel
legtelen oldaltöredék került elő. A lelőhely egy É-D-i
irányú dombhát felső részén húzódik. A nyomvonal
ba eső kiterjedése 2 10x46 m, Ny-i szélén 70 m széles,
összesen 10 300 m2•
A csomópont É-i felhajtó ágának É-i részén 2 db ko
pott, jellegtelen őskori és középkori edénytöredéket gyűj
töttünk mintegy 50-60 m átmérőjű körben. A leló11ely
kiterjedése 2300 m2•
A csomóponttól közvetlenül Ny-ra levő üzemmér
nökség területén, illetve attól NyÉNy-ra egy hosszú, É
D-i irányú dombháton mintegy 220 m átmérőjű kör
ben kb. két tucat őskori (valószínűleg neolit-rézkor),
egy-két római és néhány középkori edénytöred-éket lel
tünk szórványosan. Az üzemmérnökség területére eső
lelónelyrész területe 4500 m2•
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A csomópontba eső lelőhelyek, lelőhelyrészek
együttes területe 17 100 m2•
Munkatársak: Balla Krisztián, Molnár István, Nyári
Zsolt.
GALLINA ZSOLT - SOMOGYI KRISZTINA

A kérdéses terület D-i részén van a legnagyobb le
lőhely, melyen minden valószínűség szerint egy kisebb
Árpád-kori település (falu) nyomait találtuk meg.
HORVÁTH LÁSZLÓ

9 7. Füzér, Vár

( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö, Kú
2002-ben négy különböző jellegű kutatási feladatot vé
geztünk el a füzéri vár területén.
A kapubástya folyó helyreállításához kapcsolódva
csak.most nyílt lehetőségünk arra, hogy a bástya belső
terét kitöltő, a 17. század közepén készült tömör falazat
tetejét letisztítsuk. Ennek során egy nagyobb méretű
ágyúlőrés és a hozzá tartozó kamrácska maradványai
kerültek elő. A kamrácskához lépcső vezet le.
Ugyancsak az aktuális helyreállítási területhez kap
csolódva nagyobb felületen letisztítottuk a vár DK-i fe
lében található ágyúállás utolsó járószintjét. A feltárt
területen napvilágra került a várfal felső részét egykor
alkotó keskenyebb mellvédfal hosszabb szakaszának ma
radványa.
Egy, a várfalra merőlegesen kitűzött kutatóárok
kal teljesen átvágtuk a sáncot. Az árokban ( 13/c) a sánc
gerendaszerkezetére derült fény, továbbá j elentős
mennyiségű 16-17. századi leletanyagot is sikerült gyűj
tenünk. Kiderült, hogy az ágyúállás kialakításakor a
várfal belső o ldala elé vékony köpenyfalat húztak,
mellyel eltakarták a várfal külső oldalán látható lőré
sek belső száját, tehát a lőréses külső köpenyfal - ko
rábbi (de konkrét vizsgálat nélkül tett) feltételezésünk
kel ellentétben - nem egykorú a sánccal, hanem vala
mivel korábbi annál. A lőrésekhez bizonyára fa gyilok
járó kapcsolódott egykor. A sánc kora a 17. század kö
zepére tehető.
Két kutatóárokkal átvágtuk az É-i palotaszárny leg
keletibb elemének, a Malompincének utolsó járószint
jét is (13/a-b). Az árokban 13-15. századi tűzhelyek plat
nijai kerültek elő.
Ebben az évben elkezdtük - de be nem fejezhettük
- a Malompince előtti ciszterna feltárását is. (Az illuszt
rációt lásd a 2 1 1 . oldalon ! )
SIMON ZOLTÁN

9 8 . Gelse, H osszúrét-dűlő

(Zala megye) Á
2002. március 14-én Gelsén ellenőrző terepbejárást vé
geztem azon a területen, melyen termálfürdőt tervez
nek létesíteni. Ezen a részen 1 996-ban már jártam, a
mostani terepbejáráskor megtaláltam ugyanazt az öt le
lőhelyet, amit akkor, de most sokkal jobbak voltak a lá
tási körülmények, mindenhol friss szántás volt. A ko
ráboi jelentesemben szereplcr-infm:mációk nem bővül
tek, az ott leírt jelenségek és meghatározások megerősí
tést nyertek.

99. Gór, Kápolna-domb
(Vas megye) R, B, V, LT, Ú
2002. október 14. és november 6. között került sor a
hitelesítő feltárásra. 1986-ban hidroglóbust építettek a
domb D-i területére, a templomtól É-ra. Ennek során
kb. 40x40 m-es területen semmisítették meg a régésze
ti objektumokat, köztük kb. 50 sírt (utóbbiak kora isme
retlen, de valószínűleg késő középkor-újkoriak lehet
tek) . 1 988-1993 között végeztünk leletmentést a régé
szeti védettséget élvező Kápolna-domb teljes É-i bolyga
tatlan részére kiterjedő víztározó építését megelőzen
dő. A kutatást követően elhordták a domb É-i területét.
A D-i terület feltárását a Kulturális Örökségvédelmi Hi
vatal anyagi támogatásával tudtuk elvégezni.
Az egymással érintkező A és B szelvények (Ny
K-i irányú, összesen 1 2 m hosszú, 6 m széles, 72 m2) a
templomtól DK-re a ravatalozótól D-re, a temető sze
métgyűjtője és a ma meglévő utolsó sírok melletti terü
let kutatását tették lehetővé.
Ezen a kis területen megtaláltuk az 1969. évi rava
talozó-építés meszesgödrét, amely újkori sír tetejét boly
gatta meg, illetve az 1. számú objektumunk tetejét.
A felső 25-30 cm erősen bolygatott és nagy mennyi
ségű régészeti leletanyagot (pl. késő bronz-kora vasko
ri bronztű, csontár, kerámia - utóbbiban kelta is van)
tartalmaz, de jelenségek itt még nem foghatók meg.
A szelvényekben 19, igen mélyre (a mai felszíntől
kb. 300 cm-re) ásott, keskeny, újkori (Ny-K-i tájolású,
melléklet nélküli, szegelt koporsós) sírt konstatáltunk.
Ezek egy részét feltártuk.
A szelvények területén tulajdonképpen két őskori ob
jektumot találtunk, ami összhangban van a domb É-i ol
dalán végzett leletmentésen tapasztalt objektumsűrű
séggel. Az egyik megkutatására nem volt mód, ugyanis
csak egy igen kis része volt a szelvényben.
A másik - általunk 1. számmal jelölt - objektum
valójában egy nagyméretű és igen mély (közel 3 m) gö
dör, amihez egy kisebb, sekély gödröcske is kapcsoló
dott. Utóbbiból csak néhány késő bronz-kora vaskori
edénytöredék került elő. Az 1 . sz. gödörbe 4 újkori sírt
ástak, illetve vágtak bele. (A rombolás tehát szinte totá
lisnak mondható.). Az objektum - a betöltés legfiata
labb tárgyai szerint - a késő bronzkorra keltezhető.
Másodlagos helyzetben a lengyeli kultúra festett fá
zisának igen figyelemre méltó emlékanyaga került elő.
Sok radiolarit magkőmaradék, szilánk, penge stb., és ren
geteg (kb. 25 kg-nyi) festett (sárga, vörös, fekete) edény
töredék, jól azonosítható úgynevezett házi kerámia, to
vá5bá agyagkanáltöredék ésm i11i edény. Ezen utól:ilii
időszak - a domb É-i része anyagának j elenlegi feldol
gozottsági szintjén - nóvumnak tekinthető.
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következő torony megtalálása és feltárása volt, azonban
a torony azonosítására húzott nagyszámú árok egyi
kében sem találtunk kitűzött toronyra utaló j elensé
get. A kutatóárkok mindegyikében csak az ovális vonalát
követő erődfal külső- és belső falsíkját kijelölő párhuza
mos kősorok futottak. Az erőd közel 200 m hosszú DK-i
falszakasza mentén ezért újabb torony kitűzésére már
bizonyosan nem került sor. Felszíni nyomok alapján to
ronnyal csak a DK-i falszakasz végén számolhatunk. Az
ívelt vonalú DK-i falszakasz közepén, a 24. sz. árokban
azonban a párhuzamosan futó kősorok megszakadtak,
és azokat egymástól 1,3 m távolságra egy-egy meró1e
ges kősor zárta le. A jelenséget csak egy kitűzött 1,3 m
széles, keskeny erődkapuval magyarázhatjuk.
Az ásatás során nagy számban kerültek elő késő ró
mai bélyeges téglák, amelyek vagy a legio X gemina ma
gister figlinariumait nevezik meg, vagy az ún. OFARN
csoportba tartoznak. Az egyik téglán egy kurzív felirat
töredéke is megőrződött.
Az ásatáson a Szegedi Tudományegyetem régészet
szakos hallgatói vettek részt.
MRÁv ZsoLT

A templomtól Ny-ra, a domb peremének közelében
is húztunk egy É-D-i kutatóárkot. Hossza 18,5 m, szé
lessége 1 m volt. A felszínen 15. századra keltezhető, kelta
és késő bronz-kora vaskori kerámiát gyűjtöttünk. Itt a
szelvényekhez hasonló helyzetet találtunk. Azaz: ugyan
úgy tájolt, ugyanolyan korú sírokat. Összesen 4 sírfolt
jelentkezett. (Teljesen csak egyet tártuk fel.) Egy késő
bronz-kora vaskori objektum kis részlete az árok D-i vé
gében jelentkezett. Egy jelenség (barna elszíneződés ki
bontását követően árok, oszlophellyel) arra utal, hogy
- az É-i dombrészen már megismert és a D-i peremen
fúrással konstatált - kelta kori sáncot is érintettünk.
ILON GÁBOR

1 00. Gór határa

(Vas megye) Ő
2002. október 21-én terepbejáráson a Szó1őhegy ÉNy-i
lábánál illetve oldalában, a Répce felé eső lejtőn őskori
és egy darab újkori kerámiatöredéket találtunk a felszí
nen. Régészeti jelenséget nem észleltünk. A Szó1ó11egy
DK-i lábánál, illetve oldalában, a hajdani majortól D fe
lé eső enyhe lejtőn néhány nagyon kisméretű őskori
edénytöredéket gyűjtöttünk. Régészeti jelenséget nem
tapasztaltunk.
ILON GÁBOR

1 0 2 . Görcsöny, Görcsönyi-szőlők

1 0 1 . Göd, Bócsaújtelep, késő római erőd
(MRT 9 . k. 1 /6 l h . )
( Pest megye ) Ró, N
A Göd melletti Bócsaújtelepen fekvő, kitűzési stádium
ban maradt késő római erőd területén a 2002. év 3 hetes
ásatási szezonja két problémának a tisztázására irányult.
Ezek közül az első az I. sz. torony mellett a tavalyi év
ben megtalált, erődépítéssel egyidős árok egy újabb sza
kaszának a feltárása volt. Magyarázatot reméltem ugyan
is az árokban tavaly feltárt lócsontok és a poncolt pik
kelymintával díszített hun vagy alán nyeregborító le
meztöredékek jelenlétére. Az 5. sz. szelvény szomszéd
ságában ezért egy 5x5 m nagyságú szelvényt nyitottunk,
amelyben elő is került az árok DK-i irányba futó újabb
szakasza. Az árok betöltésére itt is az I. sz. torony falki
jelölésébó1 származó köveket és téglatöredékeket hasz
náltak. Ez a betöltés azonban csak az árok szelvénybe
eső ÉNy-i végére volt jellemző. Az építési törmeléket az
árok visszatöltésére a szelvény DK-i felében már alig
használták. Az árok fenekén újabb, igen kisméretű ara
nyozott ezüst lemeztöredékek kerültek elő, a betöltés
ben a kő és téglatöredékek között pedig lócsontok - köz
tük egy ló koponyájának - töredékei feküdtek. Mindeb
ből arra következtethetünk, hogy a rómaiak által kiásott
árokba késó'bb egy gazdagon felszerszámozott hun vagy
alán ló tetemét helyezték el. A lósírt azonban nem sok
kal az eltemetése után szinte teljesen kifosztották.
A régészeti kutatás másik célja az erőd DNy-i fal
szakaszának feltérképezése és a légi felvételen sejthető

( Baranya megye ) Ró
A szó1őkbe vezető dűlőútból csontvázas sírt mosott ki
az eső. A váz mellett előkerült 6 darab Valentinianus
érem a 4. század második felére keltezi a sírt. A lelőhe
lyen 4. századi temető helyezkedik el, melyről már a 19.
században is tudtak (ArchÉrt 1870, 148.) . Római kori
megtelepedésre utal a falu területén előkerült két felira
tos kő is (CIL III 10282, 1 0294) .
KovALICZKY GERGELY

1 0 3 . Gyál, 3 . számú lelőhely
( Pest megye) B, Sza, Á
Az MO autópálya Pest megyei szakaszának építését
megelőző régészeti feltárás során az M5 autópálya és
az M0-4. sz. főút csomópontja közti szakaszon, vala
mint a 4. sz. főút - Vecsést és Üllőt elkerülő - nyomvo
nalán dolgoztak 2002-ben a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága munkatársai. Az alábbiakban bemutatott
lelőhelyeken ebben az évben közel 398 450 m2-t tár
tunk fel február és november között. Mindegyik lelő
helyen a vezető geodéta: Szánthó Dániel. Térinforma
tikus: Zoltán S. Péter, Progli Szabolcs. A teljes feltárás
koordinátora: Tari Edit.
A késő Árpád-kori településen rögzült telkeken ke
rültek elő a település maradványai. Megfigyeltük a hely
színen, hogy az M5 autópálya 10-15 évvel korábbi épí
tésekor a leló11ely tetejét, kb. 1 m vastagságban elplaní
rozták és letermelték. A lelőhely feltárását megelőzően
a humusz tárolására 1<ijelölt területen kutatóáfk.Okat húz
tunk, ezekből összesen 7 objektum került elő: három
bizonytalan korú, egy szarmata gödör, egy Árpád-kori
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árok, egy hasonló korú szabadtéri kemence, valamint
egy földbe mélyített ház. A házat többször megújítot
ták, tetőszerkezete szelemenes volt. Padlója kétrétegű,
mindkettő deszkaborítású volt.
A humuszdepó 7 objektumán kívül a lelónelyen 212
objektum került elő. Egy őskori és néhány recens jelen
séget leszámítva ezek az Árpád-korra keltezhetőek; 124
árok, 39 gödör, 16 kemence és 27 földbe mélyített ház is
megfigyelhető volt. Ebbó1 kettő talán műhelyként funk
cionált. Leletanyagukat körömbenyomkodással és hul
lámvonallal díszített kerámia, cserépbogrács képezte. Az
50. házból egy összetört malomkő darabjai is előkerül
tek. A lakóházak többsége elpusztult, csupán a legmé
lyebbek legalját sikerült megtalálni. A fellelt árkok azon
ban szabályosan kiosztott Árpád-kori telkek meglétére utal
nak, illetve a tárológödrök és vermek nagy kiterjedése na
gyobb település egykori meglétére engednek következtet
ni. A lelónely kevés leletanyagot eredményezett. A kuta
tott és feltárt terület mérete együttesen: 84 298 m2•
A nyomvonalhoz tartozó szénhidrogén-vezetékek te
rületén is dolgoztunk 2002-ben június és július között.
A 3 . számú lelónelyen, a 2. gázcsomópont terüle
tén 2002 augusztusában három felületen folytak feltá
rások. 24 objektum került kibontásra. Az I-II. felületen
egy bizonytalan korú árokrendszer elemei kerültek elő,
szintén bizonytalan korú és Árpád-kori gödrök mellett,
mindhárom felületen jelentkeztek. Előkerült továbbá
négy Árpád-kori földbe mélyített lakóház, melyek kö
zül kettő úgynevezett „nyeles ház" volt. Kemence és a
szelemenes tetőszerkezetre utaló cölöplyuk mindegyik
ben volt, munkagödör kettó'ben; a padló megújítása csak
az egyik házban volt megfigyelhető.
Ettó1 K-re a Gyál 3. Árpád-kori lelónely folytatása
ként 5 ház, 9 kemence, 6 kút és 21 árok került elő a
gázvezeték nyomvonalában.
3/A lelónely, 2. csomópont. Az M5 és az MO autó
pálya csatlakozásának nyugati oldalán a gázvezetékek
autópálya nyomvonalába eső szakaszán került elő egy
kis bronzkori teleprészlet. A 13 gödörben kevés lelet
anyagot, főként kerámiatöredékeket és néhány állatcson
tot találtunk és egy lelet nélküli széles, egyenes árkot.
Munkatársak: Füredi Ágnes, Szabó Levente, Szeke
res Krisztina régészek, Bognár Anita, Ferenczi László,
Halász Ágoston régésztechnikusok.
MESTER EDIT - SIMONYI ERIKA - TOMKA GÁBOR

1 04 . Gyá l , 1 0 . szám ú l előhely
( Pest megye) Á
Az Árpád-kori településen 78 objektum került elő. A
feltárás két nagyobb felületen folyt, közöttük földút hú
zódott. Az I. (D-i) felületen újkori jelenségek mellett,
Árpád-kori árkok, gödrök és három földbe mélyített ház
került elő. A házak és az árkok kapcsolata nem világos.
A házak úgynevezett „nyeles házak", szelemenes tető
szerkezetűek, belsejükben kemencével és munkagödör
rel. Az egyikben (13.) sikerült megfigyelni a deszkapad-

ló lenyomatát. Betöltésükbó1 cserépbogrács-töredékek,
fenékbélyeggel ellátott töredékek, valamint bekarcolt csi
gavonallal díszített darabok kerültek elő. A II. felületen
számtalan bizonytalan korú, illetve császár- és Árpád
kori, rendszertelenül futó árkot sikerült feltárni. A fel
tárt terület mérete: 55 672 m2•
Munkatárs: Szabó Levente régész, Füredi Ágnes,
Szekeres Krisztina régészhallgatók (ELTE) .
SIMONYI ERIKA

1 0 5 . Gyá l , 1 3 . számú lelőhely
( Pest megye) R, Á
Gyál határában 2002. július 14. és augusztus 10. között
végeztünk megelőző feltárást. A lelónelyen a gázfekte
tési munkálatok által veszélyeztetett 3 . csomópontot,
5797 m2 területet kutattuk át. Az ásatások során őskori
és Árpád-kori leletek kerültek napvilágra. Az őskor em
lékeit a terület keleti részén találtuk. A késő rézkorra
(Kr. e. 4200-3500) datálható mintegy 34 gödörben dí
szített kerámia, kovaeszközök, két esetben pedig háziál
latok (szarvasmarha és juh) csontváza feküdt. A gödrök
egy részét egy félkörívben, illetve egy hosszanti, az egész
ásatási területet átszelő, K-Ny-i irányban haladó árok
vágja. Az árkokból rézkori cserepek mellett az Árpád
korra keltezhető kerámiatöredékek kerültek elő. Az em
lített objektumok (összesen 5 darab árok) a 11-13. szá
zad közötti időszak emlékei.
Munkatársak: Gulyás Gyöngyi régész, Zsoldos Atti
la régészhallgató (JATE) , Ari György, Szászvári Linda
régésztechnikusok.
PÉTERVÁRY TAMÁS

1 06 . Gyál , 2 2 . számú lelőhely
( Pest megye) Kk
A tervezett autópálya nyomvonala az előzetes terepbe
járás szerint mintegy 800 m hosszan metszi a lelóne
lyet. A nyomvonalat két földút metszi. A lelónelynek a
délebbre fekvő földúttól D-re eső részén a 16-17. szá
zadra keltezhető árokrendszerre bukkantunk.
Az első periódusba két párhuzamosan futó, ÉNy
DK-i irányú, vízelvezető árok tartozott. Ezt metszette
egy kettős árokrendszer, mely egy négyszögletes, a fő
égtájak szerint irányított területet kerített körbe. Har
madik periódusként egy hasonló, az előzőnél kisebb te
rületet magába foglaló négyszögletes árokrendszert em
líthetünk. Az árkokból mázas kerámia, fül- és egyéb jel
legzetes töredékek, egy kutya csontváza (3. periódus),
szarvasmarha- és egyéb állati csontmaradványok és két
cölöplyuk került elő.
A lelónelyen 40 objektumot, azaz 33 árkot, 2 cölöp
lyukat, 5 tárológödröt dokumentáltunk. A feltárt terü
let mérete: 35 462 m2•
Munkatárs: Gulyás Gyöngyi régész, Ari György, Szász
vári Linda régésztechnikus.
PÉTERVÁRY TAMÁS
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1 0 7. Győr, 8 1 . sz. főút
(Győr-Moson-Sopron megye) R, Kú ,

1

2002. április 25. és július 10. között a 81. számú főút új
nyomvonalának terepszemléje alapján négy olyan te
rületet jelöltünk ki, amelyen régészeti jelenségek előke
rülése volt várható. A többi területen a humuszolás és
az építkezés ütemében végeztünk megfigyeléseket.
Az 1. munkahelyen (79,450-79,510 km-szelvény)
őskori (M. Egry Ildikó szakvéleménye szerint rézkori)
település szélének néhány objektumát (köztük egy ku
tat) tártunk fel. A település magja területünktó'l K-re,
a domboldalon lehetett. Az őskori objektumok betöl
tése sárgás, világos színű, a kútban 210 (a felszíntől
280) cm mélységben értük el a talajvíz szintjét, faszer
kezetnek nem maradt nyoma, korát a betöltésben ta
lált táltöredékek igazolják. Újkori tanyahely gödreit is
kibontottuk.
A 2. munkahelyen (79,800-79,850 km-szelvény) az
észlelt objektumok túlnyomó többsége az újkori gyü
mölcsös fáinak ásott gödör volt, néhány ismeretlen ko
rú egyéb beásást is regisztráltunk.
A 3. munkahelyen (80,140-80,260 km-szelvény)
egyelfüe ismeretlen korú település nyomai kerültek elő
- a felszínen talált kora újkori edénytöredékek a hu
musz alatt már nem jelentkeztek. A j elenségek: árkok,
velük párhuzamos cölöpsorok és bizonytalan rendel
tetésű gödrök, amelyek között állatjáratok és egyéb,
nem emberi tevékenységbó1 eredő elszíneződések is
voltak. Az objektumok betöltése világos, sárgás, homo
kos, ó'skori j ellegű. A cölöpsorok által jelzett építmény
(építmények) a 80,230-80,250 km-szelvény között ta
lálhatók.
Ezekhez kapcsolódik a 4. munkahely (80,25080,500 km-szelvény) legdélebbi részén talált keresztirá
nyú határoló árok, amely párhuzamos a 3. munkahely
cölöpsoraival, összetartozásuk bizonyosra vehető.
TOMKA PÉTER

1 08 . Győr, Győrszen tivá n , Váci Mihály u tca
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Kö

Az Ipari parkkal szemben, az utca É-i oldalán lévő szán
tóföldön egy légi felvétel szerint római katonai tábor
van. A tábor Ny-i szélén egy É-D irányú csatorna, illet
ve csővezeték halad, amely metszi a szántóföldet É-ról
határoló kerékpárutat.
A terepbejáráson a katonai tábor sáncának és árká
nak a nyomvonalát nem lehetett megállapítani, de a fel
színen talált római kerámia: rheinzaberni metszett dí
szű terra sigillata, hombártöredékek, szürke behúzott
peremű tál vagy tányér, radchenes vörös festésű edény
töredékek római településre utalnak, amelynek kora a
2-3. századra keltezhető. Előkerült néhány középkor
gyanús cserép is. A katonai tábor továbbra is csak a légi
felvétel al.apján látszil< biztosnal<.
A terepbejáráson részt vett Szőnyi Eszter és Tomka
Péter is. Az összegyűjtött letetek a Xantus János Mú-

zeumba kerültek, meghatározásukat Szőnyi Eszter vé
gezte el.
VISY ZSOLT

1 09 . Gyugy, római katolikus templom
(Somogy megye) Kö, Kú

A templom régészeti, műemléki kutatására 1999-2002ben került sor. A kutatás során bizonyítást nyert, hogy
a templomnak öt középkori és két kora újkori periódu
sa van.
A templom hajóját megközelítően középtájon egy
falelválás osztja két részre. A falelválástól keletre eső
hajó D-i falán egy félköríves záródású bélletes kaput
tártunk fel. A kapunak csak tagozott íve maradt meg
eredeti állapotban, amelyet vörös, lila, és zöld festés
sel díszítettek. A kapu lábazatán azonban levésték az
idomtéglákat, amikor egy szélesebb fatokos ajtót he
lyeztek itt el. A falkutatás, illetve a köpenyezés eltávo
lítása után láthatóvá vált a timpanonos lezárású ka
purizalit.
A román kori hajónak két félköríves záródású bél
letes ablaka volt a kaputól K-re eső falszakaszon. Az ab
lakokat erősen roncsolták a kései „külsőfüles" félköríves
záródású ablakok. A két ablak azonban megőrzött annyi
középkori részletet, hogy az ablakokat hitelesen lehe
tett helyreállítani.
A korai román kori templom szentélyét ismeretlen
okok miatt elbontották; a korai szentélynek nem talál
tuk nyomát, így feltehetően a régi alapokon, változat
lan formában építették azt újjá.
A harmadik építési periódusban bővítették a temp
lom hajóját Ny-i irányban. A bővítmény sarkait két-két
támpillér erősíti, D-i falán pedig három gótikus ablak
világította meg a templom Ny-i felét. A kifelé, befelé
egyaránt tölcséresen bővülő ablakok enyhe csúcsívben
záródtak. A gótikus ablakokat is a román koriakkal egye
ző módón alakították át a 18. században.
A IV. építési periódusban a román kori hajóhoz egy
kőalapozású sekrestyét építettek. A sekrestye utólago
san bevésett boltozatát és nyeregtetejének lenyomatát
is megtaláltuk a hajó É-i falán.
Az utolsó - ötödik - építési periódusban épült fel
a Ny-i homlokzat előtt a saroktámpilléres torony, en
nek a sekrestyéhez hasonlóan csak alapozását tudtuk
feltárni.
A templom belső kutatása során egy utólagos kiala
kítású, fából készült karzatot tártunk fel. A karzat ge
rendafészkeit a hajó gótikus bővítményének teljes
hosszában megtaláltuk.
A hódoltság végén leégett a templom, ezt bizonyí
totta egyrészt a falakon szinte mindenütt megtalálható
korom és égésnyomok. A régészet mellett az írott forrá
sok is, még 1732-ben romos kőegyházként említik a gyugyi templomot-:-E zt -követően inaulhatOtt meg a helyreállítás, mivel már 1733-ban zsindelyteteje volt a temp
lomnak. Feltehetően ekkor bontották némileg vissza a
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falkoronákat, és alakították át a korábbi ablakokat „kül
sőfüles" félköríves záródásúakká.
A következő nagy, a templom külsejét alapvetően
megváltoztató átépítés 1834-ben történt, ekkor alakítot
ták ki a mai ablakokat, építették meg a karzatot és a D-i
oldalon a sekrestyét.
SIMON ZOLTÁN

1 1 0. Gyul a, Gábor Áron u tca 1 2 .
( Békés megye) Kk
2002. februárban egy épülő lakóház kéményalapozása
során emberi csontvázat találtak, s erről bejelentést tet
tek. A Gábor Áron utca a település keleti részén helyez
kedik el, a középkori téglavárat ÉK felől övező Nagy
románváros keleti részén. A 12. sz. ház az utca északke
leti oldalán található.
A sír kibontását és dokumentálását február 28-án
végeztük el. Foltja nem volt megfigyelhető. Alján egy
háton fekvő, nyújtott helyzetű, feltehetó1eg többszörö
sen bolygatott csontváz feküdt. A koponya a bal oldalá
ra fordult, darabokra tört, az állkapocs lecsúszott, és szin
tén összetört. A jobb kar könyökben behajlítva a váz
jobb oldalán feküdt, a bal kar teljesen hiányzott. A kulcs
csontok a lapockacsontok és a bordák mindkét oldalon
épek voltak, a csontok igen jó megtartásúnak bizonyul
tak. A vázat a medence tájékán egy korábbi kéményala
pozás beton tömbje vágta el. Feltehető, hogy a 12 évvel
korábbi alapozási munkák során már megtalálták a
csontváz medencétó1 lefelé eső részét, és helyére öntöt
ték az alapozás betonját. A koponya bal oldalán egy vas
tag állatcsont feküdt, feltehetó1eg másodlagos helyzet
ben, hiszen ezen az oldalon a csontváz karja is hiány
zott. Tájolása: ÉNy 43'. A sír felszíntó1 mért mélysége
78 cm. Melléklete nem volt.
A csontváz közelébó1 néhány késő középkori és új
kori edénytöredék, tégla és habarcsarabok is előkerül
tek, ám ezek inkább azt jelzik, hogy a terület többször
átforgatott volt, a csontvázon megfigyelhető bolygatá
sok nyomai is a korábbi földmunkák során keletkezhet
tek.
LISKA ANDRÁS
1 1 1 . Gyu la, l li li . számú lelőhely
( Békés megye) Á
2002. május 23-án bejelentés érkezett múzeumunkba,
miszerint a gyulai határ Ny-i szélén lévő 144. számú le
lónely K-i részén, közvetlenül a kétegyházi műút mel
lett fekvő Keresztes-halmon emberi csontok kerültek elő.
A helyszínre kiérkezve azt tapasztaltuk, hogy a ha
lom É-i felének szántása során nagyszámú embercson
tot, valamint tégla és habarcsdarabokat forgatott ki az
eke. A kurgánra épített Árpád-kori templom illetve te
mető kutatására- 1992-ben került sor Szatmári-Imre ve
zetésével.
GYUCHA ATTILA

1 1 2 . Gyula, Li 2 5 . számú lelőhely
( Békés megye ) B, Sza, LT, A
A részletes tanulmányt lásd a 65. oldalon!
LISKA ANDRÁS

1 1 3 . Gyula, 503. számú lelőhely
( Békés megye) LT
A lelónelyen a 44. számú főút Gyula és Békéscsaba köz
ti szakaszának szélesítéséhez kapcsolódó megelőző fel
tárássorozat keretében 2002. október 15-22. között vé
geztünk munkát.
A leló'hely Gyulától Ny-ra, a 44. számú főút D-i ol
dalán közvetlenül az út egy enyhe, ÉNy-i irányú kanya
rulatától K-re a Tarr-tanyától NyÉNy-ra, a Nagy-tanyá
hoz vezető dűlőút két oldalán található.
A lelőhelyen az előzetes terepbejárások során gyűj
tött felszíni anyag alapján néhány objektumból álló kis
településrészletre számítottunk. A nyomvonalba eső,
mintegy 50x25 m-es terület feltárása során összesen 9 ,
viszonylag kisméretű gödröt bontottunk ki, melyek java
részében korhatározásra alkalmas leletanyagot nem ta
láltunk. Érdekesebb jelenség volt egy, a lelónely ÉNy-i
részén megfigyelt edénykupac, amely feltehetó1eg az
egykori járószinten állhatott; objektumot nem tudtunk
kötni hozzá. A gyér leletanyag kis, tanyaszerű kelta te
lepre utal.
A feltárásban részt vettek: Liska András, Medgyesi
Pál, Rózsa Zoltán.
GYUCHA ATTILA

1 1 Li . Gyula, 51 1 . számú lelőhely
( Békés megye) A
A részletes tanulmányt lásd az 35. oldalon!
RÓZSA ZOLTÁN

1 1 5 . Gyula, 5 1 2 . számú lelőhely
( Békés megye) Szk
A lelónelyen a 44. számú főút Gyula és Békéscsaba köz
ti szakaszának szélesítéséhez kapcsolódó megelőző fel
tárássorozat keretében 2002. október 24. és november
28. között végeztünk munkát.
A leló'hely Gyulától Ny-ra, a 44. számú főút D-i ol
dalán, az elkerülő út körforgalma melletti fateleptó1 köz
vetlenül D-re, illetve Ny-ra található egy sekély, ma már
alig érzékelhető mélyedés D-i partján.
A nyomvonalba eső mintegy 80x30 m-es felület
humuszolása során kiderült, hogy a leló'hely DNy-i ne
gyedében nagyméretű újkori homokkitermelő gödröt
ástak. Egy hasonló, de kisebb méretű újkori gödör ettó1
néhány méterre K-re esett. A munka során a humuszolt
terület ÉNy-i részére koncentrálódva összesen három
gödröt tártunk fel, melynek gyér leletanyaga a szkíta
korra utalt. A humuszolás során a lelónely DK-i részén
őskori telepréteget figyeltünk meg, melynek vizsgálatá-
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ra két 10x10 m-es szelvényt nyitottunk. A szelvények
teljes területén 25 -35 cm vastag szkíta kori, leletanyag
ban nem túlságosan gazdag telepréteget figyeltünk meg,
mindössze e gyetlen elkülöníthető objektummal.
A feltárásban részt vettek: Liska András, Medgyesi
Pál, Rózsa Zoltán.
GYUCHA ATTILA

kadt viszont, hogy a csontvázak igen hiányosak és rossz
állapotban vannak. Templom nem volt a halmon. Ép
pen ezért érdekes, hogy a leletanyag előzetes, restaurá
lás előtti felmérése alapján a temetőt véleményünk sze
rint még azután is használták, hogy Kálmán törvénye
szerint a templom körül kellett volna ezt kialakítani.
ALMÁSSY KATALIN - lsTVÁNovns EszTER - LANGÓ PÉTER

1 1 6 . Gyu l aháza, Halom-dűlő
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 8, Á
2002. február 8-án néztük meg a Gyulaháza Halom-dű
ló'ben fekvő nagy halmot. A kurgán Gyulaházától DDK
re fekszik, közvetlenül a Nyírmadárra vezető út bal ol
dalán, a falu szélétől mintegy 800 m-re. Ma Gyulaháza
határa. A térképen halom névvel jelölik, Jósa szerint a
nagyobbik halmot Testhalomnak vagy Tetemhalomnak
hívták. Ennek a magasabb halomnak a tetején magas
sági pont van, de magát a halmot erősen szántják. A
talaj erősen homokos. K-i és DK-i oldalán a halom tete
jétó1 kb. 15 m-re körben 5-6 kiszántott emberi váz ma
radványaira bukkantunk. A halmon ezenkívül a Gáva
kultúrához tartozó cserepeket gyűjtöttünk.
1901-ben Jósa András már folytatott itt ásatást. In
formációja szerint Pataky Árpád a Bach-korszak idejé
nek szolgabírója 1859-ben már kijelölt és feltárt egy Ny
ról K-re a halom közepéig futó árkot és egy keresztbe
futó É-D-it is. Csontvázakat talált, mellettük kardokat,
ládzsákat. Jósa maga az ásatáskor a K-i oldal felöl hú
zott 18 m hosszú, 5,5 m széles árkot, melyet 6 m mély
ségig termelt ki. Az árok a halom kúpján túl Ny-ra 2,5
m-nyire futott ki. 40-50 cm mélyen két ép, Ny-K-i vá
zat talált, majd hét további egyén vázának maradványait.
Közelükben IV. Béla ezüstveretet. A halom mélyebb ré
tegeiró1 megállapította, hogy bolygatatlanok. 1 m mé
lyen kemény, alig bontható, vékony rétegre bukkant.
4,5-5 m mélyen a középtó1 Ny-ra 2,5 m-re egy 2x2 m-es
részen tölgyfa-deszka korhadékait figyelte meg minden
rendszer nélkül. Másutt követ és lókoponyát bontott ki.
Megállapította, hogy a központi sírt nem találta meg.
A nagyobbik halomtól KÉK-re 150 m-re kisebb kí
sérónalom látszik, de ezt is erősen szántják. Ez a halom
Jósánál karászi Kishalom néven szerepel, benne ham
vasztásos temetkezést és mellette arany- és bronztár
gyakat talált.
A két halom közötti részen 2002-ben kevés jellegte
len (Árpád-kori?) cserepet gyűjtöttünk.
A kiszántott sírok miatt vált szükségessé a leletmen
tés, amelyet 2002. február 18. és március 12. között foly
tattunk. A terület helyrajzi száma: 0313. Ennek során
feltártunk 1 24 többé-kevésbé megmaradt késő Árpád
kori temetkezést. A leletanyag nagyrészt S-végű hajka
rikákból és néhány 12. századi pénzbó1, fémbó1 készült
ruhaalkatrészekbó1, gyöngybó1 állott. A temető érdekes
sége, hogy véleményünk szerint ragaszkodtal<al<oráb
ban felhordott mesterséges halom területéhez, ezért né
ha három-négy rétegben voltak a sírok. Ugyanebbó1 fa-

1 1 7. Gyulaj, Forrási-dűlő
(Tolna megye) Ő, Á
A lelónelyen egy Wosinsky által említett középkori temp
lom azonosítása végett végeztem terepbejárást. A két
patak találkozásától DNy-ra fekvő, meredek domboldal
aljában elszórtan néhány őskori kerámiát, tó1e Ny-ra kis
kiterjedésű Árpád-kori lelónelyet találtam, a templom
helyet azonban nem sikerült megtalálni.
K. NÉMETH ANDRÁS

1 1 8 . Gyulavári, Sirály utca 5 Li .
( Békés megye) 1
2002. február 14-én bejelentés érkezett a gyulai Erkel
Ferenc Múzeumba, hogy a fenti telken vízvezeték árká
nak kiásása során emberi csontvázat találtak.
A Sirály utca a település ÉNy-i részén helyezkedik
el, a lakott terület széléhez közel. Az 54-es házszám az
utca ÉNy-i szakaszán, az utca ÉNy-i oldalán található. A
ház udvari bejáratával szemben, az udvari kapubejáró
nyomvonalának közepén a tulajdonos először a meden
cecsontot találta meg, majd az anatómiában valamennyi
re jártasként, aprólékosan kibontotta gyakorlatilag a tel
jes vázat. A csonton kívül mást, régészeti leletet nem
talált. Néhány késő középkorinak látszó e dénytöredék
a csontváz feletti talajrétegbó1 került elő.
Február 15-én kibontottuk és dokumentáltuk a sírt.
Foltja nem volt megfigyelhető. A sír alján egy háton fek
vő nyújtott helyzetű csontváz feküdt. A koponya bal ol
dalára fordult, darabokra tört. A bal alkar a vállhoz
visszahajlítva, a jobb alkar derékszögben behajlítva, a
medence fölé helyezve feküdt. A bordák a jobb oldalon
épek voltak, a bal oldalon alig maradtak meg. A bal ol
dali lábszár csontjai is kimozdultak eredeti helyzetük
bó1. Tájolása: DNy 39°. A sír felszíntó1 mért mélysége
89 cm. Melléklete nem volt.
A lelónely a gyulai topográfia közöletlen lelónelyei kö
zül a Gyulavári 1. számú lelónely és a Gyulavári 131. szá
mú lelónely között helyezkedik el. Temetőrészlet lévén
nem dönthető el egyértelműen, hogy melyik lelónelyhez
tartozik, külön lelónelyként való kezelése is kérdéses.
LISKA ANDRÁS

1 1 9 . Hajdúnánás, Veres-tenger-járás
( Hajdú-Bihar megye) Szk, H
A Hajdúnánást Polgárral összekötő műút É-i oldalán,
Nánástól Ny-ra, a Veres-tenger-járás nevű határrészen
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2002. május 6-án szakadó esóoen végeztünk helyszíni
szemlét, ahol megállapítottuk, hogy a Fekete-halom ne
vű kurgántól nem messze lévő lelőhely egy egykori víz
folyás K-i partján emelkedő dombon található. A dom
bot kb. egy 20x20 m-es területen bolygatták: földet ter
meltek ki kb. 2 m mélységig. Az illegális bányászás miatt
kialakult gödör É-i falában egy bolygatott csontváz ma
radványai látszottak, és két-három másik - talán újabb
sírokra utaló - beásás nyomát is megfigyeltük az É-i és
a K-i falon.
Két sírt mentettünk meg, melyek - tájolásuk és le
leteik alapján - egyértelműen honfoglalás korinak ha
tározhatók meg. A dombon tehát - minden valószínű
ség szerint - egy eddig nem ismert honfoglalás kori te
mető található.
Július 22. és augusztus 20. között leletmentést vé
geztem a lelónelyen a helyi önkormányzat, a szegedi
tudományegyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum anya
gi hozzájárulásával.
A feltárás során újabb 18 sír került elő. Ebbó1 felté
telesen hetet tarthatunk honfoglalás korinak. Ezek
mindössze 20-30 cm mélyen voltak, jelentős részben
elszántották őket. Melléklet csupán a 3. és a 10. sírban
volt, mindkettóoen tegezmaradványok, az utóbbiban
nyílcsúcs és állatfejes karperec, az elóobiben a vállon
vasbalta. E sírok a domb legmagasabb részén voltak, s
itt számos sír semmisülhetett meg. Az 1. és 2. sír köze
lében a homokbányában egy nyitott végű bronz karpe
recet leltünk, ami feltehetően egy elbányászott női sír
ra vall. A 9-13. sír É-D-i irányú sort alkot. Feltehető,
hogy innen K-re már épebben megőrződött temetkezé
sek vannak. A melléklet nélküli 12. sírt K-i tájolással,
hasra fektetve, zsugorítva tették a sírgödörbe. Elvileg
szkíta kori is lehet, csupán az említett sorba való illesz
kedése miatt véljük 10. századinak.
A többi sír szkíta kori, részben zsugorított vázas, rész
ben hamvasztásos. A szinte teljesen elszántott, É-i tájolá
sú 5. sír kora egyértelműen nem állapítható meg, de irá
nyítása, valószínű zsugorított volta és a temetőn belüli
elhelyezkedése alapján minden bizonnyal szkíta korinak
vélhető. A szkíta sírok rítusa és tájolása is különböző.
Munkatársak: dr. Anders Alexandra, Sebők Katalin
(ELTE Régészettudományi Intézet) , Bényei Zsolt (infor
matikus, Déry Múzeum), Szabó László (régész, Déry
Múzeum) .
DANI JÁNOS - FonoR IsTvÁN

1 2 0. Harta határa
( Bács-Kiskun megye ) Ő, Sza
Az 51-es főút Solt-Harta-Dunapataj közötti nyomvo
nalának régészeti terepbejárásán az alábbi lelónelyeket
regisztráltuk.
1. lelónely: A 89,500 és a 89,800 km-szelvényekben,
a jelenlegi úttal párhuzamos egykori vízállás Ny-i és K
i partján. Hosszan elnyúló sávban szarmata és őskori
edénytöredékeket, kőpengéket és kővésőt gyűjtöttünk.

A lelónely D-i széle jól körülhatárolható, az É-i szélét a
kukoricás miatt nem lehetett megállapítani.
2. lelónely: Az Erdélyi-tanya romja után jól látható,
szántott területen, a tanyaromtól mintegy 150 m-re ta
láltuk a hosszan elnyúló lelőhelyet. Zömében őskori,
szórványosan szarmata edénytöredékeket, és néhány
őrlőkődarabot találtunk. A szántásban néhol hamus,
égett foltokat lehetett látni állatcsontokkal, cseréptöre
dékekkel, paticsdarabokkal.
3. lelónely: A Vejtei-csárdától ÉK-re egy DNy-ÉK
irányban elnyúló földháton, kb. 30x30 méteres terüle
ten őskori edénytöredékeket gyűjtöttünk.
4. lelónely: A 96,600-700 km-nél egy mély fekvésű
területből kiemelkedő dombon, kb. 50x30 méteres sza
kaszon szarmata edénytöredékeket gyííjtöttünk. A lelő
hely valószínűleg a kerítéssel elzárt gyümölcsös irányá
ban folytatódik.
5. lelónely: A gátőrház mögötti területen, a 95,80096 km körül, egy hosszan elnyúló földháton nagy terü
letró1 kevés őskori leletanyagot gyűjtöttünk.
v. SZÉKELY GYÖRGY - SOMOGYVÁRI ÁGNES
1 2 1 . Harta, 4 . számú lelőhely
( Bács-Kiskun megye) Sza
Az 51-es út nyomvonal-módosítási munkáit megelőző
régészeti feltárást végeztünk 2002. október 24. és no
vember 23. között. Elvégeztük a 96-97 kilométerszel
vényekbe eső szarmata település feltárható részének
( 1700 m2) mentését. Ennek során 5 ház, 11 kemence,
144 gödör és 28 (nem a házakhoz tartozó) cölöplyuk
vált ismertté. Az általában igen mély objektumokból
rendkívül sok leletanyag került elő, köztük feltűnően
nagy mennyiségben kerámiatöredék, fémolvaszték, ka
vics, kagyló, továbbá néhány bronzékszer és egy római
pénz. A kerámiaanyag érdekessége, hogy a „klasszikus"
szarmata edénytöredékek mellett szinte minden objek
tumban számos olyan perem- és oldaltöredék is volt,
melynek anyaga, formája leginkább a késő Árpád-kori
fazekastermékekhez hasonlít. Az egyik gödörben mel
léklet nélküli csontvázat találtunk.
Munkatárs: Sultis László restaurátor (Baja, TIM) .
WICKER ERIKA

1 2 2 . Hegyeshalom, Újtag
(Győ r-Moso n-Sopron megye) Á
2002. június 17. és július 1. között megelőző feltárást
végeztünk a lelónelyen, a II. Kavicsbánya ÉK-i bővítési
területén.
A korábbi (március 6., 8.) terepbejárási adataink sze
rint a területen egy 12-13. századi, Árpád-kori falu fe
küdt, aminek nagy része évekkel korábbi bányaműve
lés során megsemmisült. Most arra a kérdésre kerestük
a választ, vajon meg tudjuk-e fo gni a falu szé1ét, illetve
van-e a faluszélnek valami karakterisztikus nyoma, ami
határozottan lezárja a középkori települést.
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A gépi humuszolás, majd kézi nyesés után egy Ny
K irányú, U-metszetű, keskeny (33-46 cm szélességű)
árkot sikerült dokumentálnunk, majd feltárnunk. Az
árok első szakaszát 32,40 m-en keresztül, a második sza
kaszát pedig 1,90 m hosszúságban tudtuk követni az
1100 m2 alapterületű felületünkön. A kis mennyiségű
leletanyagot eredményező ásatás legfontosabb eredmé
nye az a feltevés, hogy ez a vízelvezető árok a falu belső
területének É-i határa lehetett.
A leletek a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum
ba kerültek.
AszT ÁGNES

1 2 3 . Hejőpapi, Darvas-föld
( Borsod-Aba új-Zemplén megye) B
A fenti terület helyszíni régészeti szemléit 2002. július
23. és 3 1 . napján végeztük. Az itt tervezett bányaterület
felszínét egy hajdani Hejő-meder K-i és Ny-i félre oszt
ja. A K-i területen elsősorban kavics, míg a Ny-in homok
található a felszínen. A kutatott terület részben tarló,
részben tök- és dinnyeföld, valamint elhagyott bánya
gödör. A vizsgált területen végzett helyszíni szemlénk
során egy régészeti lelónelyet határoztunk meg, amit
korábbi terepbejárásai során már S. Koós Judit és dr.
Hellebrandt Magdolna is megtaláltak. Jelen helyszíni
szemléink során e leló11ely kiterjedését pontosítottuk.
A régészeti lelónely a tervezett bányatelek Ny-i oldalán
található. A bányaterületet e lvágó egykori H ej ő
medertó1 Ny-ra kisebb, egy-két méterrel a környezete
felé emelkedő domb található. Ezen a dombon mintegy
300x300 m-es területet magába foglaló, ovális kiterje
déslí foltban, bronzkori kerámiatöredékek találhatók a
felszínen. A helyszíni szemlét nehezítette, hogy az érin
tett területet dinnye, illetve tarló fedte, de az itt talált
közepes felszíni leletsűrűséget mutató régészeti leló11ely
ennek ellenére is meghatározható volt, kiterjedése 7 ha.
PUSZTAI TAMÁS

1 2 4 . Hencida, Erdő-alja
( Hajdú-Bihar megye) U
A debreceni Déri Múzeum 2002-ben megbízást kapott
a MOL Rt-tó1 a Mezőpeterd, Gyűjtőállomás - Kismarja,
Nyugat 1. és Kismarja, Nyugat 2. gáztermelő kutak kö
zötti gázvezeték nyomvonalának régészeti állapotfelmé
résére. A 2002. március 23. és április 13. közötti terep
bejárás során 19 lelőhelyet azonosítottunk a nyomvo
nalon, amely közül 6 lelónely bizonyult igen intenzív
nek. Ezeken a helyeken 2002. július 1. és augusztus 31.
között megelőző ásatást folytattunk.
A terepbejáráskor 9 . számot nyert lelőhely egy
magasparton feküdt, amelyet természetes medrek és
mélyedések vettek körül. A feltárás során egy középső
neolitikus ( esztári csoport) telep nyomait sikerült azo
nosítani a 600 m2-nyi területen. Az ásatás leletanyag
ban szegénynek bizonyult, azonban a telepi jelenségek

(három ház cölöplyukai és egy kút) összefüggéseinek
tekintetében sok új információ került a birtokunkba.
M. NEPPER IBOLYA - SZILÁGYI KRISZTIÁN ANTAL

1 2 5 . Hernádkak, Nagypart
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) V
A Gesztely és Hernádkak között vezető 37-es autóút D-i
részébó1 a rézsűből lefaragtak útszélesítés miatt. Három
objektumot tártunk fel, amelyeknek kitöltése barna, il
letve hamus-paticsos; cserepeket, kagylótöredékeket,
őrlőkődarabokat és állatcsontokat tartalmazott. Az ob
jektumok szélessége 60 cm, mélysége 40, 59 cm és 70
cm volt a metszetfalban. A telep vaskori.
B. HELLEBRANDT MAGDOLNA

1 2 6 . Homokmégy, Székes
( Bács-Kiskun megye) Sza , Á
2002. november 7-10. között régészeti feltárást végez
tünk a lelőhelyen, ahol 1996-2000 között 296 objek
tumot, egy késő bronzkori, szarmata és Árpád-kori te
lepülésrészletet, valamint egy 10- 1 1 . századi köznépi
temetőt kutattunk meg. E temető mintegy 210 sírja
került napvilágra. A korábbi ásatások során teljesen
feltártuk a temetőt, csupán a sírmező É-i szélén ma
radt egy feltáratlan kisebb terület. A 2002. évi feltárás
célja a temető É-i szélének biztos lokalizálása volt,
egyéb régészeti korú telepobjektumok dokumentálá
sa mellett.
Az ez évi ásatáson egy 10-11. századi, melléklet nél
küli sírt bontottunk ki, ami a temető korábbi sírjaitól
'kissé távolabb, 6-7 m-re É-ra terült el. Ezzel biztosan
megtaláltuk a sírmező É-i szélét. A temető ezzel telje
sen feltártnak mondható. Ezenkívül 14, nagyon kevés
leletanyagot tartalmazó, nagyrészt valószínűleg szarma
ta kori telepobjektumot, gödröket, NyDNy-KÉK-i irá
nyú árokszakaszokat tártunk fel. Az utóbbiak az 1996.
évi feltárás É-i végében levő árokrészlet folytatásai.
Munkatársak: Molnár István régész, Barta Gábor,
Dobosi Csaba technikusok.
GALLINA ZSOLT

1 2 7. Hosszúpályi, Homokbánya
( Hajdú-Bihar megye) B, Sza , LT, Á, ú
A leletmentés közel 4000 m2-es területen 2002. már
cius 11.-április 4. között zajlott. A leló11ely Hosszúpályi
község Ny-i szélén található homokdomb, a Halom ut
ca végén. A homokdomb a Nyírség D-i peremén talál
ható, gyakorlatilag az utolsó homokvonulat egyik tagja,
ettó1 D-re már a vizenyős, mélyebben fekvő öntéstalajú
Sárrét következik. A leletmentés során összesen 39 ob
jektumot tártunk fel, melyekhez 82 stratigráfiai számot
rendeltünl<.
A homokdombot homokbányaként használták az el
múlt másfél évtized folyamán, aminek eredményeként
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a lelőhely egy része megsemmisült, illetve fokozatosan
pusztul ma is. A dombon keresztül vágott út K-i oldala
kb. 3,5 m-rel magasabb, mint a részben már elplaníro
zott, bolygatott Ny-i oldal. A Ny-i oldalon törekedtünk
a teljes leletmentésre. Ezen az alacsonyabb Ny-i részen
(1. felület) az egyébként sokkal gyérebb lelőhely egy
részét a korábbi (2001) tereprendezések során már boly
gatták. A még érintetlen objektumok feltárását tudtuk
elvégezni. Itt késő Árpád-kori (13. század), vaskori kelta
településrészlet objektumait tártuk fel.
A kelta telep részeként egy téglalap alakú, félig
földbe mélyített, cölöpszerkezetű házat (8. obj .) tár
tunk fel. A házat elhagyták, és lassan természetes úton
feltöltődött.
Kibontottunk egy ovális gödröt (3. obj .) egyik ré
szében kerek lemélyüléssel. A kerek rész tele volt fa
szénnel és korommal, valamint a gödör alján és oldalán
is vörösre volt égve a homok. Ez alapján égetésre hasz
nálhatták ezt az objektumot.
Az Árpád-kori ház környékén további 5 kelta göd
röt (16„ 17„ 18„ 19„ 20. sz. objektumok) tártunk fel.
Az Árpád-kori objektumok között a legfontosabb egy
félig földbe mélyített, cölöpszerkezetes ház kemencé
vel (35. obj.). A kemencének mintegy 20-25 cm magas
ságban megmaradt a fala. A fal tapasztásában egy vas
szöget is találtunk. A kemence platniján 3-4 db tégla
töredéke feküdt. A platni elbontása alatt egy újabb plat
nit találtunk, a két platni között egy sárga agyagréteg
húzódott. Az alsó platni az É-i oldalon megsérült, ezért
vált szükségessé annak megújítása. Az alsó platni alatt
edénytöredékekbó1 álló alapozás volt. A kemence szája
előtt volt annak ovális hamusgödre. A ház ÉK-i részé
ben találtunk egy ovális, teknőszerű pontot.
A házat metszette egy lekerekített téglalap alakú
gödör, melyből ennek ellenére szinte kizárólag kelta ke
rámia került elő.
Feltártunk még egy szabadtéri kemencét (7 obj .) is,
melynek szintén kerámiaalapozása volt a padló alatt. A
kemence körül volt a munkagödre, melyben szintén ta
láltunk téglatöredékeket. A munkagödörre rá volt ásva
egy fekete, kormos betöltésű gödör (10. obj .).
.
A domb K-i, magasabb részén (2. felület) néhány
újkori beásás, és egy szarmata sír kivételével kora bronz
kori gödröket leletmentettünk. Gazdag kerámiaanyag ke
rült elő beló1ük, mely alapján a Makó kultúra települé
séhez tartozó objektumokról beszélhetünk.
A kora bronzkori teleprészlet külön érdekessége,
hogy sikerült feltárnunk egy téglalap (?) alakú, cölöp
szerkezetű épület (31. objektum) cölöplyukait.
Több cölöplyuk betöltéséből kora bronzkori kerá
mia került elő.
A 2. felületen a leszakadó falban tártuk fel a 2 3 .
objektum számú, DNy-ÉK-i tájolású szarmata kislány
sírját. A csontváz rendkívül rossz megtartású volt, gya
korlariillg csak a koponyája maradt meg. K nyaká5an
bőr (?) szíjjal felkötött fél, hurkos végű ezüst nyakpere
cet viselt, ezen egy korong alakú bronzcsüngő volt. A

nyak, a derék és a boka tájékán sűrűsödtek a különböző
színű és formájú üvegpaszta-, karneol- és kalcedon(?)
gyöngyök. A nyaktájékiak nyakék, a deréktájékiak az öv
részét képezhették; a boka környékén előkerült gyön
gyök pedig a ruha aljára lehettek varrva. A deréktájé
kon megtaláltuk az övet összefogó vaskarikát. A kislány
ruházatának alsó részén, a váz bal oldalán egy zománc
berakásos korongfibula (?) maradványát találtuk. A sír
gödör lekerekített téglalap alakú volt.
A leletmentés dologi költségeit a Hosszúpályi Ön
kormányzat fedezte.
Munkatársak: Bálint Marianna, Szabó László, Ara
nyos Annamária régészek, Rák Dezső fotós és Szilágyi
Krisztián régészhallgató.
DANI JÁNOS

1 2 8 . Hódmezővásárhely, Laktanya
( Csongrád megye) R, Sza
2002. március 11. és május 6. között folytattuk az előző
évben elkezdett megelőző feltárást. A lelónely ezen sza
kaszán 4050 m2-es felületen összesen 63 rézkori (Tisza
polgári kultúra) és szarmata kori településobjektumot
- gödröket, árkokat és cölöplyukakat - tártunk fel.
TÓTH KATALIN

1 2 9 . Hódmezővásárhely határa
(Csongrád megye) R, B, Sza, A
A 47-es út Hódmezővásárhely és az algyői Tisza-híd kö
zötti szakaszának tervezett szélesítéséhez kapcsolódóan
végeztünk megelőző feltárást a település több pontján.
Kishomok, Mérai porta: 2002. augusztus 7. és szep
tember 4. között 1725 m2-es felületen őskori és szarma
ta kori településnyomok - gödrök, árkok, cölöplyukak kerültek elő.
Kopáncs, Olasz Sándorné tanyája: május 7. és augusz
tus 6., valamint szeptember 6. és szeptember 27. között
a leló11elyen kb. 3840 m2-es felületet tártunk fel. Egy
középső rézkori (bodrogkeresztúri kultúra) és egy késő
bronzkori (halomsíros kultúra) település részlete került
elő. Feltártunk továbbá egy nagy felületű, középső réz
kori járószintet, valamint 3 kutat, melyek közül egy kö
zépső rézkori volt kiemelkedően gazdag leletanyaggal,
2 pedig avar kori.
TÓTH KATALIN

1 3 0. I rota, Nagy-erdő, földvár
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 1
2002. május 8-án helyszíni szemlét végeztem Irota köz
ségben. A község házaitól nyugatra emelkedő hegy te
tején, a község főutcájától 550 m távolságban, a térké
pen 271,8 m magassággal jelölt nyúlványon egy ovális,
hozzávetőlegesen É-D Tájolású-;- 60x40 m alaptefülefü,
árokkal, és az árok külső oldalán sánccal erősített vár
helyét találtam. A vár árka és sánca a vár északi, vala-
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mint nyugati oldalán markánsan jelenik meg. A sánc
legnagyobb magassága az árok aljához mérten kb. 2 m.
A vár keleti oldalát a meredek domboldal alkotja, itt
sáncot már nem építettek. A vár középpontjától délre
gödröket találtam, bennük habarcsos törmelék volt.
PUSZTAI TAMÁS

Megállapíthatjuk, hogy Jákon is megvolt a kolostor
négyszög, tehát Ny-i, D-i és K-i szárny vette közre a ko
lostorudvart. További kutatást igényel a K-i kolostor
szárny, amelynek eddig csak egy helyisége került feltá
rásra.
VALTER ILONA P. HAJMÁSI ERIKA

1 3 1 . Ják, Bencés apátság
(Vas megye) Á
2002. július 1. és szeptember 5. között folytattuk a fel
tárást a Szent György tiszteletére szentelt bencés apát
sági templom környékén. Először a Ny-i részen dolgoz
tunk, majd a K-i oldalon, a sekrestye környékén.
Ebben az évben 176 sírt tártunk fel, ezzel az összes
feltárt sírok száma 851-re emelkedett. Az idén feltárt
sírok közül kiemelkedik a 838. sír, amelyben a korai tí
pusú S-végű hajkarikák mellett a csontváz bal lábánál
lócsontot találtunk. Ez még jobban megerősíti a lelet
anyag alapján felállított keltezésünket, miszerint a jáki
templomdombon a 10. század elején kezdődött a temet
kezés. Több olyan sírt is találtunk mind a Ny-i, mind a
K-i részen, amelyre ráépült a 13. századi bencés kolos
torfal. A késóbbi sírok közül kiemelkedik egy kislány
sírja. Őt a 17. században temették el, édesanyja díszes
pártájával, amely gránátkövekkel ékesített és virágok
kal, tollakkal díszített volt, pontosan olyan módon aho
gyan Apor Péter az 1736-ban megjelent „Metamorphosis
Transylvaniae" című munkájában a fiatal lányok teme
tési módjáról leírta.
A Ny-i részen az E7. szelvényben megtaláltuk a ko
lostor Ny-i szárnyának ÉNy-i sarkát, majd az ettó1 D-re
nyitott szelvények K-i tanufalánál folyamatosan felmér
hető volt a Ny-i kolostorszárny Ny-i fala, amely D-en a
templomkertet övező falig volt követhető. A kolostorfal
itt is agyagba rakott téglákból készült, esetenként a tég
lák helyett keskeny felsőcsatári követ alkahnaztak. A B9.
és a B10. szelvények É-i részén a D-i kolostorszárny É-i
falának részletei kerültek elő.
A K-i részen a káptalantermet kerestük. Meglepe
tésre itt a kolostorudvarból induló téglából kiépített víz
vezetékrendszert találtunk, amely a sekrestyétó1 D-re
eső helyiségbe vezet és ott víztároló céljából kiszélese
dik a padlószint alatt. E helyiség DNy-i sarkában sütő
kemence alapjait lehetett megfigyelni a fal kiszélesedé
sében. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a D12. szelvény
ben egy 13. században épített pincét tártunk fel, közel a
templom D-i kapujához, akkor meg kell állapítanunk,
hogy Jákon a K-i kolostorszárny templomhoz - illetve
itt a sekrestyéhez - csatlakozó helyisége nem a kápta
lanterem volt, hanem feltehetően a konyha. Ez teljesen
szokatlan elrendezés egy 13. századi monostornál. A pin
ce É-i részét 2001 -ben megtaláltuk az E12. szelvény
ben, és a kerengő ÉK-i sarkának véltük, elhelyezkedé
se miatt. A pincétóT D-re falazott sírOk. rendszerét ta
láltuk. Ezek a 13. századi sírok a szerzetesek nyughe
lyéül szolgáltak.

1 3 2 . Jánosháza , Temető-dűlő
(Vas megye ) Kk
2002. március 13-án a Boba-Jánosháza vasúti nyomvo
nalkorrekció által érintett területet vizsgáltuk terepbe
járáson.
A dűlóben, szántott talajon késő középkori kerámiát
gyűjtöttünk. A leletek mintegy 6 ha területen kerültek
elő.
Munkatársak: Derdák Ferenc geodéta, Pap Ildikó Ka
talin régész, Szilasi Attila Botond régésztechnikus, Pun
gor Péter gépkocsivezető.
Kiss PÉTER - FARKAS Cs1LLA

-

1 3 3 . Kajdacs határa
(Tolna megye) Kö
Hosszú-sziget-dűlő: Valószínűleg így hívják ma a Csorba
Csaba által H atszázas-dűlőként (WMMM Rég. Ad. 26781.), Horváth Jolán által Hegyes-dűló'k ént (uo. 151 -74.)
és az itt feltárást végző Rosner Gyula által Sárvíz-part
ként (RégFüz I. 44/1992/65) megjelölt középkori falu
és templomhelyet, amelyet a különböző leírások alap
ján a Sárvíz-menti Hosszú-sziget-dűlóbe lokalizáltam.
Itt a kukorica miatt nem lehetett kutatni, néhány kö
zépkori cserép azonban sejteti, hogy a közelben keres
hető a lelónely.
Kiskajdacs, Templomdomb: Bejártam az Ódor János
Gábor által 1994-ben azonosított középkori falu- és
templomhelyet (WMMM Rég. Ad. 5 24-95). A vasúttól
Ny-ra fekvő domb ÉK-i sarkában, közvetlenül a vasút
mellett, igen nagy, kb. 50x40 m nagyságú területen, ren
geteg, nagy mészkővel és kisebb téglákkal, sok ember
csonttal borított részen találhatók a templom maradvá
nyai.
K. NÉMETH ANDRÁS

1 3 L.i . Kaposfő, Barátok-dombja
( Somogy megye) R, B, Kk
A lelónely a Kaposfő és Kaposmérő közötti területen
található, a Kapos É-i oldalán, átvágja K-Ny-i irányban
a Kaposvár-Nagykanizsai út. A Kaposvárt elkerülő 61.
sz. út nyomvonala átmegy a Barátok-dombja nevű emel
kedésen, annak Ny-i szélén. K-i oldalán a Czingető-patak
határolja (31. számú lelónely) .
A feltárás 2002. március 8. és július 6. között tartott,
feltártunk 1292 objektumot, 13 724 m2-nyi területen.
A nyomvonal É-i végén K-Ny-i irányú árkok vágják
át a területet, leletanyagot nem tartalmaztak, koruk bi-
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zonytalan. Dél felé haladva újkori lóistállók alapfalai
nak árkai helyezkednek el. Elszórtan őskori gödörob
jektumok kerültek feltárásra, bronzkori kerámiaanya
got tartalmaztak. Kevés objektumban rézkori kerá
miaanyag került elő. A dombtetőn a középkori objektu
mok felett újkori tanyaházak, építmények, állatok szál
láshelyei nyomai helyezkedtek el (18-19. század). Egy
középkori település szélét érinti a nyomvonal, elsősor
ban árkok, gödörobjektumok, szabadban lévő kemencék,
cölöpös építmények kerültek feltárásra. (Az általunk,
feltárt résztó1 K-re, a Czingető-patak melletti homokbá
nyában G. Sándor Mária 11-16. századi temető 33 sírját
tárta fel, S-végű hajkarikás, I. András érmés korai síro
kat is. Lásd: RRM.A. IV/28/3-5, MNM A. 443. K.V.).
A középkorban a 13. századtól itt falu állhatott, a
késő középkorban elpusztult, a 17-18. században pusz
ta lett. A területet az 1700-as években herceg Esterházy
Pál kapta meg. A középkori gödörobjektumok nagy
mennyiségű kerámiaanyagot, állatcsontot (szarvasmar
hát, kecskét), valamint fémanyagot (kulcsok, vaskések,
vasszerszámok, ládikaveretek stb.) tartalmaztak. A ke
rámiaanyag 13. századi, jellemző hullámvonalas, körbe
futó csigavonalas, bepecsételt fogaskerék mintával dí
szített konyhaedények töredékei, valamint fenékbélye
ges darabok.
Munkatársak: Molnár István, Molnár László asszisz
tens, Kálmán Béla, Forgács László, Molnár Mónika raj
zolók.
BÁRDOS EDITH - SIPOS CARMEN

1 3 5 . Kaposmérő, Czingető-tető
( Somogy megye) R, B, Kö
A Kaposvárt elkerülő 61. sz. út nyomvonalába eső, 30.
számú leló11ely a Czingető-patak ÉK-i oldalán található,
az úgynevezett Czingető-tetőn. A feltárás 2002. május
10. és június 3 1 . között tartott. A feltárt terület nagysá
ga: 7500 m2, az objektumok száma: 52. A mintegy 600
m hosszú kutatóárokkal átvágott dombhát tetején egy
erőteljesen lepusztult őskori leló11elyet találtunk, a kö
zéprészen 3, a vasút közelében egy őskori gödörobjek
tumot tártunk fel.
A tetőn feltárásra került egy rézkori körárok nyom
vonalba beleeső része (Balaton-Lasinja kultúra) . A kör
árok uralja a terepet, amelyen a bronzkorban is megte
lepedett az ember.
Bronzkori település gödörobjektumai, valamint egy
ÉNy-DK-i irányú árokba betemetett csontvázas temet
kezések kerültek feltárásra. (Kettős, hármas, nyújtottan
fekvő csontvázas sírok, valamint zsugorított halottak
csontvázai) . Feltehetően bronzkori sírok, melléklet nél
küliek. A nyomvonal Ny-i szélén egy középkori gödör
objektum került elő, gazdag kerámiaanyaggal (14-15.
század) .
Munkarársak: Molnár László asszisztens, Kálmán
Béla, Molnár Mónika, Forgács László rajzolók.
BÁRDOS EDITH - SIPOS CARMEN

1 36 . Kaposújlak, 61 -es elkerülő út, 2 5 . számú lelőhely
(Somogy megye) U, R, Á
A nyomvonal K-Ny-i irányban vágja át a tetőn elhe
lyezkedő őskori lelőhelyet (neolitikum, lengyeli kul
túra; rézkor, Balaton-Lasinja kultúra). A lelőhely cent
ruma a nyomvonaltól É-ra helyezkedik el, É-i szélén
kevés középkori gödörobj ektumot találtunk (13. szá
zad) .
2002. július 16. és augusztus 16. között 5 626,8 m2
területen 182 objektumot tártunk fel.
A dombtetőn egy nagyméretű körárok részleteit tár
tuk fel. Kevés leletanyagot tartalmazott (8. sz. objektum,
Balaton-Lasinja kultúra) . A körárok É-i íve erőteljesen
lekopott, mélysége mindössze 20 cm.
A feltárt gödörobjektumok nagy százaléka lengyeli
kultúrába tartozó kerámiaanyagot tartalmazott (pl. 102.
sz. objektum) . (Bütyökdíszes, vörösfestéses, csőtalpas
tálak töredékei, úgynevezett csőrös fülek, lecsiszolt tö
redékes felülettel, feltehetően másodlagosan, esetleg be
simítóként használták.) Az egyik erősen lepusztult len
gyeli gödörobjektum fenékrészén fekete idolfej került
elő (63. sz. objektum) .
Munkatársak: Forgács László, Molnár Mónika raj
zolók, Molnár László asszisztens.
BÁRDOS EDITH - SIPOS CARMEN

1 3 7. Kaposújlak, 6 1 -es elkerülő út, 27-28. szám ú
lelőhely
(Somogy megye) R, Ró, Á
A 27-28. számú lelőhelyek Kaposújlaktól É-ra, a falu
ÉK-i utcájának végétó1 NyÉNy-ra 400 m-re, a reptérre
vezető bekötőúttól Ny-ra találhatók, egy É-D-i irányú
domb Ny-i lejtőjén, amely a Hetesi-árok nevű vízfolyás
ra meredeken fut le. A vízfolyás ezen szakaszát halastó
vá alakították át.
A területen 1999 decemberében végzett terepbejá
rás során két lelónelyet állapítottunk meg egymás kö
zelében, a domb alján és lejtőjén római és Árpád-kori,
valamint ettó1 K-re őskori kerámiát gyűjtöttünk kisebb
számban. A megelőző feltárás során 2002. március 14.
és május 14. között a 126,3 és 1 26, 7 km-szelvények kö
zött 14 050 m2-t tártunk fel. Megállapítottuk, hogy a 27.
és 28. lelőhelyek összetartoznak, ezért a továbbiakban
a 27. lelónely elnevezést használjuk.
Összesen 81 objektumot tártunk fel, amelyek ÉK
DNy-i irányban húzódtak, a feltárt terület K-i felében
elszórtan helyezkedtek el, míg Ny-on, a domb aljánál
már megszűntek. Ezért itt nem is tártuk fel a nyomvo
nal egyébként kiszélesedő szakaszát.
Az objektumok döntő többsége a középső rézkor
második felére datálható úgynevezett tűzdelt baráz
dás kerámia (Furchenstich Keramik) időszakából szár
mazik. Különböző gödrökből, két kemencéből és egy
keskeny árokszakaszból álló telepmaradvány mellett
feltártunk három csontvázas sírt is, amelyek a telep,
illetve a lelőhely Ny-i végében, a domb hajlatának kö-
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zelében Ny-DNy, K-ÉK-i irányú vonalban helyezked
tek el minimális tájolásbeli különbséggel. Két felnőtt
zsugorított temetkezése és egy gyermek rossz megtar
tású csontváza közül az egyik felnőtt sírjában három
mészgyöngy volt. A római kori telepmaradványra csak
a körárkokban talált kerámia, terra sigillata töredékek
és egy vízmosásszerű mély árokból előkerült bronzfi
bula utalt. A lelőhely Ny-i felében Árpád-kori objek
tumokat dokumentáltunk, két gödröt, két kemencét,
valamint feltehetően karámként szolgáló négyszögle
tes és kettő körárkot.
A 27. lelőhely jelentősége abban áll, hogy újabb
adatokat nyújt a Dunántúlon még alig ismert rézkori
időszak településszerkezetéről és temetkezéseiró1, a
tűzdelt barázdás kerámia egyik legnagyobb ismert te
lepe.
Munkatársak: Molnár István régész, Mészáros Szil
via, Szőke Gábor technikusok.
GALLINA ZSOLT - SOMOGYI KRISZTINA

1 3 8. Kaposvár, Fészerlak
(Somogy megye) A
A Kaposvárt elkerülő 61-es út nyomvonala 19. és 22.
leló11elyének Ny-i felében szennyvízvezeték építését ha
tározta el az önkormányzat. A megelőző feltárások 2002
júliusában kezdődtek meg.
2002. szeptember 30. és október 7. között a szenny
vízvezeték nyomvonalába eső szakaszát tártuk fel, egy
egy DDK-ÉÉNy-i irányú, 2 m széles, gépi munkával hú
zott kutatóárokkal. Az ásatás nyomán régészeti jelensé
get nem leltünk. A 19. leló11elyen 700 m2-t, a 22. lelóne
lyen 200 m2-t kutattunk meg. Bár a kohótelepen, a Ka
posvárt elkerülő 61-es útvonal megelőző feltárásaihoz
kapcsolódó, 2000 telén végzett terepbejárás során
mintegy 300-400 m átmérőjű salakmezőt lokalizáltunk,
azonban ezzel az ásatással kiderült, hogy a lelónely szél
ső sávja alatt már nincsenek régészeti objektumok,
vagyis a szűk értelemben vett kohótelep jóval kisebb
lett az eredetileg vártnál.
Munkatárs: Barta Gábor technikus.
KÖLTŐ LÁSZLÓ - GALLINA ZSOLT

1 3 9 . Kaposvár, Kaposfü red , templom
(Somogy megye) 1
2002. július 25-én a múzeum bejelentést kapott, hogy a
kaposfüredi szennyvízcsatornázás során a templom előtt
emberi csontvázmaradványok kerültek elő. A helyszíni
szemlén Gallina Zsolt és Somogyi Krisztina a templom
előtti vezeték-bekötés gödrében, a kerítés DNy-i sarká
nál több váz maradványát gyűjtötte össze. Másnap egy
felnőtt egyed bolygatott csontvázát tártuk fel (1. sz.) . A
bal és jobb lábszárcsontok hiányoztak, valamint a jobb
combcsontot a gödör ásása közben roncsolták. A j obb
felkarcsont és a koponya bolygatott helyzete a késó'bb
beásott csecsemő (2. csontváz) miatt adódott.

Az 1. csontváz jobb lába mellett szintén egy csecse
mő csontváza feküdt (3. váz) . Az 1. sírt bolygató csecse
mő-temetkezés mellett felnőtt hosszúcsontjai feküdtek.
Ezekenkívül még több szórvány csontvázmaradványt
gyűjtöttünk össze. Mellékletet sem a csontvázak mel
lett, sem a sírföldben, illetve a bolygatott földben nem
találtunk.
Július 31-én ellenőrziztük a csőfektetést. Közben az
út túloldalán is kb. 50-60 cm mélységben a kábelfekte
tő árokban is kerültek elő szórvány, bolygatott csont
váztöredékek, de leletanyag ezek mellett sem volt. A
szennyvízcső fektetése során a felső rétegekből több
csontváz maradványait tudtuk kiemelni, de egyik sem
volt teljes. Leletanyag továbbra sem jelentkezett. A boly
gatott csontvázak, amelyeket visszatemettünk, a temp
lom körüli temető újkori részéhez tartozhattak.
KÖLTŐ LÁSZLÓ

1 Li 0 . Kaposvár, Taszári csomópont
(Somogy megye) B, Á
A 61. sz. elkerülő út 36. számú lelónelyének D-i részét,
ami a 61-es számú főútvonaltól a 66. számú főútvonal
hoz csatlakozó összekötő út nyomvonalába esett, és a
61-es főútvonaltól, valamint a Kaposvár-Dombóvár kö
zötti vasútvonaltól D-re helyezkedett el, 2001. szeptem
ber-október között tártuk fel. A jelenlegi 61-es főútvo
naltól és a Kaposvár-Dombóvár közötti vasútvonaltól
É-ra legelő terült el, ezért e területen régészeti terepbe
járást nem tudtunk folytatni . E területen az útépítő föld
munkálatok során került elő régészeti lelőhely 2002.
március 21 -én. A munkálatokat haladéktalanul leállí
tottuk és megkezdtük az ásatást. A vasútvonal és a je
lenlegi 61-es főútvonal közötti összekötő szakasz közöt
ti útbővítés mintegy 250 m2-es területét 2002. március
22-23-án kutattuk meg. A jelenlegi 61-es számú főút
vonaltól É-ra levő, úgynevezett taszári csomópont; a kör
forgalom, az ettől É-ra levő 61-es elkerülő út nyomvo
nala (112 km-szelvény) , valamint a K-i és a DNy-i
lehajtóágak összesen 14 950 m2-es területén tártuk fel a
36. lelónely É-i részét. Az ásatás 2002. március 28. és
május 16. között zajlott.
Összesen mintegy 600 objektumot figyeltünk meg.
A lelőhely egy lapos, a Kapos árteréből kiemelkedő
dombhát D-DK-K-i részén helyezkedett el. Ennek ki
sebb, a K-i részén a mészbetétes edények népe kultúrá
ja, a csomópont teljes területén a késő halomsíros-kora
urnamezős kultúra, valamint a lelónely É-i és Ny-i ré
szén egy Árpád-kori település nyomai (árkok, szeme
tes-, tároló- és agyagnyerő gödrök, kemencék, tűzhelyek,
cölöpnyomok) kerültek napvilágra. A lelónely K-i részén
a késő halomsíros-kora urnamezős kultúrához sorolha
tó cölöpépületek nyomait figyeltük meg. Előkerült egy a
kurdi horizonthoz sorolható bronzékszer kincslelet is
(benne 24 karperec, töEb bronzcsövecske, harang alakú
ruhadísz) . (Lásd a hátsó borítót! ) A késő bronzkori ob
jektumokban számos bronztárgyat (tűket, kést, tőrt) lel-
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tünk. A lelónely DNy-i részén egy, az ehhez a korszakhoz
sorolható urnatemető részletét, 4 sírt dokumentáltunk.
Munkatárs: Molnár István.
GALLINA ZSOLT - SOMOGYI KRISZTINA

1 Li 1 . Kaposvár, Várdomb-dűlő
(Somogy megye) U, R, B
A 61-es út Kaposvárt elkerülő szakaszának 29. számú
lelőhelye Kaposújlak határában található a falutól É-ra
elterülő Várdomb-dűló'ben, a Hetesi-ároknak nevezett
vízfolyás Ny-i partján. Egy É-D irányú dombhát K-i széle
itt kb. háromszög alakú nyúlványban végződik, amely
É-on és K-en meredek lejtővel éri el a halastóvá duz
zasztott patakot. NyÉNy-on egy kisebb völgy választja
el e hosszan elnyúló, É-D-i irányú dombháttól. Az épít
kezést megelőző feltárás során 2002. május 15. és no
vember 13. között 29 OOO m2 területen 1454 objektu
mot tártunk fel.
A lelónelyet elválasztó földúttól Ny-ra, az említett
É-D-i irányú dombháton 10 350 m2-es felületen 207 ob
jektum került elő. A késő neolit lengyeli kultúra egyet
len árokíve a szelvény Ny-i végében húzódott. A feltárt
terület teljes hosszában megfigyelhetőek voltak a Pé
cel-Badeni kultúra elszórt gödrei. A Somogyvár-Vinkovci
kultúrához köthetünk egy erődítésrendszerhez tartozó
három, koncentrikus árokívet. A legbelső, l. számú árok
szakasz aljából lemélyedő sírgödörben egy férfi zsugo
rított temetkezése nyugodott melléklet nélkül. A kora
bronzkori telepobjektumok csak az árkokon belül he
lyezkedtek el. A telep széle Ny-i irányban még kb. 300
m-ig húzódhat.
Ahogyan a terepbejárás során is látszott, a telep
nyomok a földúttól K-re lévő, a patak mellett emelkedő
és két oldalról természetesen védett magaslaton sűrű
södtek, ahol 1247 objektumot tártunk fel. E terepviszo
nyokhoz igazodva alakították ki a lengyeli kultúra erő
dítésrendszerét, amelynek egyik körárkához kívülről 7
„bástyaszerű", félkör alakú árokszakasz kapcsolódott, pá
rosával. Ennek a szerkezetnek egyelőre nem ismerjük
párhuzamát! Elképzelhető, hogy a többszörös körárkok
nem egy periódushoz tartoztak.
A Pécel-Badeni kultúra települése is erre a területre
koncentrálódott. Feltártunk egy valószínűleg a tetőtartó
cölöpökkel körbevett, kemencés, földbe mélyített épít
ményt. Egy másik objektumhoz két kemence tartozott,
sarkában emberi koponyát találtunk. Az 5 ép, cserépré
teggel kirakott aljú kemence egyikét bemutatás céljára
beszállítottuk a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumba. A leg
fontosabb jelenségek közé tartoznak még az emberi csont
vázat, illetve maradványokat, koponyát tartalmazó göd
rök, kultikus szarvasmarha-temetkezések. A telep Ny-i
szélén lévő egyik gödörben szintén Ny felé „néző" bika
koponya volt. A K-i szélen található gödörben 9 halottat
földeltek el, föléjük igen nagy mennyiségű hombártöre
déket és 167,5 kg paticsot szórtak. Utóbbiak közül két be
karcolt díszű vakolatdarabot válogattunk ki.

A lelőhely objektumszámában, méretében, lelet
anyag mennyiségében legjelentősebb településrészlete,
a Somogyvár-Vinkovci kultúra telepe itt más erődítés
sel folytatódott. Egyetlen körárok két szakasza került
elő, amelyek egymástól 240 m-re húzódtak. Összetarto
zásukat a légi felvételek is bizonyítják. E körárok és a
Ny-i hármas árokrendszer azonban nem koncentrikus
egymással. Lehetséges, hogy idó'beli eltérés volt közöt
tük. A különböző kora bronzkori gödrök, tárolóvermek,
agyagkitermelő-helyek szintén a körárkon belül helyez
kedtek el. Sajnos földbe mélyedő, cölöpszerkezetes épít
ményt, házat nem találtunk, esetleges meglétükre a
patics- és vakolatdarabok utalnak. Az igen nagy mennyi
ségű leletanyag túlnyomórészt kerámiát, pl. több belső
díszes tál kiegészíthető vagy összerakható darabját, ép
tálrészét, szépen díszített palackokat, számos ép vagy
kiegészíthető egyfülű korsót tartalmaz. Három, agyag
ból formált, emberi lábat ábrázoló tárgy feltehetően egy
edényhez tartozhatott. A helyi bronzművességre három
öntőforma-töredék és egy-két bronztárgy utal.
Az urnamezős kultúra kisebb települése, a többi kor
szakéval ellentétben, nem nyúlt el a magaslat Ny-i lej
tőjéig. A telepobjektumokból egy kohó másodlagos hely
zetű omladékát, a leletek közül díszített bronztűket ér
demes megemlítenünk.
Munkatársak: Molnár István, Sipos Carmen régé
szek, Mészáros Szilvia, Szőke Gábor, Gyergyádes Tibor,
Barta Gábor, Molnár László technikusok.
GALLINA ZSOLT - SOMOGYI KRISZTINA

1 Li 2 . Karancsság határa
(Nógrád megye) U, Á
Szennyvízvezeték fektetéséhez kapcsolódó megelőző fel
tárást végeztünk Karancsság külterületén. A 1,5 m-es
rétegsorból több korszak leletei kerültek elő. A munká
latok során előkerült egy 10-11. századi település rész
lete, melynek legalább négy települési szintje volt meg
figyelhető. A legfelsó'ből, amit a szántás megbolygatott,
föltártunk egy földbe mélyített ház részletét. A 10-11.
századi rétegek alatt a lengyeli kultúra korai fázisába
tartozó két réteget figyeltünk meg. Az alsó szintből két
zsugorított, ellentétes tájolású temetkezés került elő. Az
1. sírban négy edény volt elhelyezve mellékletként, a 2 .
sírban állatjáratból került elő egy vadkanagyarlemez,
ami feltehetőleg eredetileg mellékletként került a sír
ba. A mellékletek és az ellentétes tájolás alapján való
színűleg egy női és egy férfi sírról lehet szó. A lengyeli
rétegek alatt a zselizi kultúra két településrétegét talál
tuk meg. Az agyagnyerő gödrökből igen sok festett
edénytöredék került elő. A két legalsó szinten a késóobi
korszakok által igen erősen megbolygatva, a dunántúli
vonaldíszes kultúra kottafejes csoportjához tartozó le
letek kerültek elő.
Az ásatáson részt vett Oravecz Dóra régészhallgató
(SZTE).
BÁCSMEGI GÁBOR
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1 4 3 . Kazár, I l l . lelőhely
( Nógrád megye) B, LT
A 2002. június 28. és július 28. közötti időszakban hely
színelési munkát végeztem a Salgótarján, bel- és külte
rületi szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan. A lelőhe
lyen kevés középső bronzkor késői fázisába sorolható
anyag jelezte a megtelepedés legkorábbi időszakát. A
leló'hely objektumainak és anyagának legnagyobb része
a Kr. u. 2-3. században továbbélő kelta teleprészlethez
tartozott, amelyen a kelta anyaggal egykorú quad és ró
mai export anyagot is találtunk. A telepen hulladékgöd
rök mellett egy nagyméretű császárkori edényégető
kemence is előkerült.
VADAY ANDREA

1 4 4 . Kelemér, Mohosvár
( Bo rsod-Aba új-Zemplén megye) Á
A keleméri Mohosvár 2000. évben megindult régészeti
feltárásainak folytatásaként a miskolci Herman Ottó Mú
zeum 2002. szeptember 18. és október 23. között vég
zett régészeti kutatásokat.
A kutatási terület a vár belső területén már föltárt
szelvényekhez kapcsolódott. Ezen a helyen egy 10x10
m-es kiterjedésű szelvényt, valamint ebből kiindulóan,
egy ÉK, illetve K-Ny tájolású kutatóárkot nyitottunk.
A várbelsó'ben nyitott szelvény területén a vár kö
zéppontjában egy, a 1 3 . század végén felépített, a 14.
század első felében elpusztult torony kőalapja került elő.
A torony átmérője 9 m, falvastagsága 3 m, belső terüle
tének átmérője 3 m volt. A torony kétharmad részét az
újkori kó'bányászat során elpusztították. E helyen csak
a kiszedett fal alapozási árkába visszatemetett törmelé
ket találtuk. A torony alapterületének harmadán a fala
zat eredeti helyén volt. E szakaszokon a két törtkó'ből
készült köpenyfalon belül nagyméretű, gömbölyű kvarc
kavicsokból álló öntött falmagot találtunk. A megma
radt fal legnagyobb magassága a korabeli járószinthez
képest 1,1 m volt.
Folytattuk a 2000. évben a vár K-i fala mentén meg
talált leégett, borona falú épület Ny-i és É-i szakaszainak
feltárását. E területen a belső járószintró1 további elsze
nesedett gabonamaradványokat gyűjtöttünk. A 2001. év
ben itt talált vaseszközlelethez kapcsolódóan két további
vasszerszám - egy balta és egy kapa - került elő.
A várbelső D-i fala és a toronyépület közötti szűk
szakaszon feltártuk egy kézzel vetett, helyben égetett
téglákkal fedett járószintű épület maradványait. A tég
la járószinten, valamint attól északra előkerültek az épü
let boronafalának szenült maradványai. Ez alatt az om
ladék alatt, a külső járószinten 13. századi kerámiatöre
dékeket, valamint nagy mennyiségű állatcsontanyagot
gyűjtöttünk.
2000-ben feltártuk a várbelső keleti falának kisze
dett árkáL E faT D-i illetve Ny-i irányú folytatását meg
határoztuk. E munka során a déli fal belső oldala men
tén a korabeli járószintbe mélyedő - feltehetően a fal

belső oldalához kapcsolódó gyilokjáróhoz tartozó - cö
löpsor nyomait táruk föl. A vár É-i és K-i falának vonu
latát egy-egy kutatóárokkal meghatároztuk.
A várbelső régészeti feltárásával párhuzamosan
fémkereső műszerrel átvizsgáltuk a vártól Ny-ra elhe
lyezkedő platót, ahol nagy mennyiségű nyílhegyet ta
láltunk.
A 2002. évi kutatás eredményeképp meghatároz
hatóvá vált a várbelső szerkezete. A sáncokkal és árok
kal körbevett várdomb közepén egy nagyméretű torony
állt. A vár központi, lekerekített sarkú téglalap alakú
belső terét 1, 7 m vastag fal veszi körül, melyet K-en egy
külső támpillérrel erősítettek meg. A várban feltárt épü
letek a fal belső oldala mentén álltak, illetve helyen
ként a falhoz kapcsolódtak. A fal belső oldala mentén
gyilokjárót építettek.
A várat a 1 3 . század második felében építették.
Használatának ideje igen rövid szakaszra korlátozódott,
a 14. század első évtizedeiben fölégették. A régészeti
leletanyag összetétele és mennyisége alapján a várat fo
lyamatosan lakták, a leletanyag összetétele nem utal ar
ra, hogy a vár állandó lakói között jelentősebb anyagi
forrásokkal rendelkező személy is lett volna.
PUSZTAI TAMÁS

1 4 5 . Keléd, Dukai ú t
(Vas megye) Ő, R ó , Kö
2002. október l -jén a Keléd, Duka, Kissomlyó községe
ket összekötő gázvezeték nyomvonalán végeztünk hely
színi szemlét. Az árokásási munkálatok mind a három
község belterületén folytak. Az árkok szélessége kb. 40
cm. Duka belterületén figyeltünk meg néhány helyen
újkori bolygatást. Korábbi terepbejárási adatok alapján
azonosítottunk vissza két lelőhelyet (R.A. 870 Kiss Gá
bor, Derdák Ferenc) . Keléd határában, a községtó1 É-i
irányban, a dukai út K-i oldalán egy akácligetben van
egy kiemelkedő domb, amelynek egy részét árokszerű
mélyedés, illetve az út veszi körül. ÉNy-i oldalában ko
rábbi bolygatás van. Feltételezhető itt egy kora közép
kori kistemplom; körülötte egy kiemelkedő domboldal
ban kora középkori kerámia, kevés őskori és római kori
leletanyag került elő. Az I. katonai felmérésen még jel
zik a templomot az út mellett.
A dukai út DNy-i oldalán ennek a dombvonulatnak
egy alacsonyabb teraszán őszi repcetáblán, kora közép
kori kerámia és egy fúrószerű kőeszköz került elő. A te
lep csaknem 200 m széles.
2002. október 2-án a Mosó-árok partján a dukai út
K-i oldalán kevés őskori kerámia került elő.
Munkatárs: Pap Ildikó Katalin.
FARKAS CSILLA

1 4 6. Keléd határa
(Vas megye ) Kk
Keléd É-i határában a vizsgált, középkorinak gondolt
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dukai útról kiderült, hogy egy természetes vízmosás
ban fut, épített alapjai nincsenek. A gázvezeték nyom
vonalába azonban beleesett a falutól ÉK-re lévő dom
bon épített középkori templom körítőárkának egy sza
kasza, melyben 14-16. századi kerámiák, állat- és való
színűleg a templom körüli temetóoől származó ember
csontok és egy vastárgy mellett egy kovácsoltvas kul
csot találtunk.
Az alapján, hogy a körítőárkot a vízmosásban talál
tuk, feltételezhető, hogy az út mostani nyomvonala csak
a 16. század után alakult ki.
PAP ILDIKÓ KATALIN

1 Li 7. Kemecse, Kállai főfolyás m ellett
(Sza bolcs-Szatmár-Bereg megye) Ő, Á
Kemecsétől 3 , 3 km-re D-re, a Kállai (VII. számú) főfo
lyás és az út között gyűjtöttünk sok Árpád-kori és ke
vés őskori cserepet 2002. május 1 5-én. A lelőhely el
helyezkedése érdekes: főleg azon az alacsonyabb ho
mokteraszon fekszik, amelyet K-ről és Ny-ról is homok
dombok határolnak (az úttól kb. 200-250 m-re indul) .
Ugyanakkor a K-i dombsor legdélebbi tagján is voltak
cserepek.
ALMÁSSY KATALIN - ISTVÁNOVITS ESZTER

1 Li 8 . Kem e nespálfa , Zsombékos-dűlő
(Vas megye) Ő
2002. március 13-án a Boba-Jánosháza vasúti nyomvo
nalkorrekció által érintett területet vizsgáltuk terepbe
járáson.
A dlílő szántott talaján őskori pattintott kőeszközö
ket és kerámiát gyűjtöttünk. A leletek alapján a lelő
hely területe mintegy 3 ha.
Résztvevők: Derdák Ferenc geodéta, Pap Ildikó Ka
talin régész, Szilasi Attila Botond régésztechnikus, Pun
gor Péter gépkocsivezető.
Kiss PÉTER - FARKAS CSILLA

1 Li 9 . Kerkafalva-Kerkakutas határa
( Zala megye) Ő
2002. október 24-én és 28-án bejártuk az Alsószenter
zsébet, Felsőszenterzsébet, Kerkafalva és Kerkakutas
községek területén elhelyezkedő, a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság által tervezett árvízcsúcs-csökken
tő tározó helyét.
Az ÉK-DNy irányú leendő gát Alsószenterzsébet
belterületének északi szélétől indul, és a Kerka folyó
ágait keresztezve a kerkakutasi határban, a 011/11 hrsz.
földterületen ér véget. Helyét Alsószenterzsébet hatá
rában erdő és rét borítja, ahol leletmegfigyelést nem
lehetett végezni.
A tározótér - a Kerka és a Csesztregi Kerka-ág által
közrefogott terület - vizenyős rét, ahol szintén nem le
hetett leletmegfigyelést végezni. A tározótér északi szé-

lénél, Felsőszenterzsébet határában, a Kerka partjain ta
lálható szántásokat bejártuk, de régészeti leletet nem
találtunk.
A tározótér ÉK-i szélénél, Kerkakutas és Kerlwfalva
határán, az anyagnyerő helynek kijelölt, a Kerkára eny
hén lejtő dombon, ÉNy-DK-i hossztengelyű, 640x130
méteres területen, sok paticstöredék kíséretében elszór
tan lehetett nagy mennyiségű apró, kopott, őskori edény
töredéket gyűjteni. Eló'került egy kézi őrló'kő darabja,
és egy kopott élű ütó'kő is.
A leletek a zalaegerszegi Göcseji Múzeum Régésze
ti gyűjteményébe kerültek.
A terepbejáráson részt vett Csatlós Rita régésztech
nikus.
KVASSAY JUDIT

1 5 0. Kesznyéten, 0 1 3 3 / 2 h rsz.
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye ) U
2002. szeptember 13-án ismételten bejelentés érkezett
a Herman Ottó Múzeumba arról, hogy a vízerőmű mö
gött, attól ÉK-i irányban található telekrészen, az épülő
vágóhídtól Ny-i irányban kútgödör ásásakor 5 cm vas
tag hamus réteget találtak.
Szeptember 16-án a helyszínen megállapítottuk, hogy a
fenti, 220 (K-Ny)x18 (É-D) cm nagyságú, 150 cm mély
gödörben 110 cm vastagású (!) humuszréteg alatt egy ős
kori telepgödör alja látszik a metszetben. Mindez a déli
és a nyugati profil találkozásánál helyezkedik el, 110-tó1
150 cm-ig fogható meg. Fekete betöltésébó1 néhány ős
kori cserepet és egy pattintott követ szedtünk össze. A
betöltés alsó 10 cm-e égett volt, alul vörös réteg, felette
hamus, fehér rész. A profilról vázlatot és fotó készítet
tünk. A gödör az S14 stratigráfiai számot kapta.
CSENGERI PIROSKA

1 5 1 . Keszthely, Fenékpuszta
(Zala megye) U, R, V, LT, Ró, H
A balatoni kerékpárút nyomvonalába eső leló11elyen 2002.
május 7. és augusztus 30. között összesen 3 3 64 m2
felületet tártunk fel, amely magába foglalta az erődtó1
É-ra lévő sánc és árok átvágását, az erőd É-i falától a 71es műút K-i oldalán, azzal párhuzamosan a majorba ve
zető út vonaláig, a korábbi gazdasági út felületét a 71-es
műúttól a vasútig, és az erődön kívüli szakaszt a vasút
tal párhuzamosan.
A feltárás során a 71 -es műút mellett megtaláltuk
az É-i erődfalat, a 8. számú épületet, a 4. számú épüle
tet (úgynevezett 1. számú ókeresztény bazilika), a 3. szá
mú épületet (praetorium) . Ez utóbbi épülettó1 D-re, az
erőd mértani közepén feltártuk az eddig ismeretlen
tetrapilon két K-i pillérét, amelyek alsó, quaderkövekbó1
épített falazata épen megmaradt. A vasútra vezető gya
logúttól D-re egy eddig ismeretlen, pillérekk:el megerő
sített római kőépület ÉK-i sarkát találtuk meg. Ezenkí
vül feltártunk négy kora vaskori (Ha C) hamvasztásos
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és két 9 . századi csontvázas sírt, továbbá több római ko
ri gödröt, vermet, kemencét és átvágtunk egy széles,
mély árkot.
Az előző szakaszhoz csatlakozó Ny-K irányú szaka
szon feltártuk az 1899-ben Csák Árpád által már feltárt
úgynevezett A és B épületet. Megállapíthattuk, hogy
azokat rosszul mérték be, és eddigismert alaprajzuk nem
volt pontos. Csák Á. még felmenő falakat talált, belső
oldalukon márvány erezetű falfestéssel, de naplója vé
gén megjegyezte, hogy a gróf (Festetics Tasziló) elren
delte a falak kibányászását. Ez tökéletesen „sikerült", a
falakat az alapozás aljáig kitermelték, csak a terrazzo
padlókat találtuk meg jó állapotban. Az „A" épület K-i
oldalán a záró apszist még a római korban visszabon
tották, és részben ráépítettek egy fürdőt. A feltárt felü
let K-i szélén a terep erősen lejt. Korábban feltételez
ték, hogy ezt a részt a Balaton elhabolta a török kori ma
gas vízállás idején. Kibányászva megtaláltuk az erőd K-i
falát, és hozzá csatlakozva az egyik külső, kerek tornyot,
amelyet 1 m-rel mélyebben alapoztak, tehát már a ró
mai korban is itt volt a földnyelv széle. A felület egy
részét 1979-ben Erdélyi István már feltárta, szelvényeit
megtaláltuk. Az erőd épületein kívül dunántúli vonal
díszes kultúra, Balaton-Lasinja, Ha C, LT D gödröket,
vermeket tártunk fel, nagyon gazdag kerámiaanyaggal.
Külön említést érdemel egy LT D rostélyos kerámiaégető
kemence. A római korból műhelygödröket, gabonás ver
meket és kenyérsütő kemencéket találtunk még.
Csák Á. feljegyzése szerint 1888-ban a Balatonszent
györgy-Keszthely szárnyvasút építésekor római sírokat
bolygattak meg, amelyek leleteibó1 ő is több darabot szer
zett meg. A vasúttal párhuzamos szakaszon megállapít
hattuk, hogy a töltéshez a földet innen termelték ki, és
eközben kerülhettek elő a sírok. Mi már csak a legmé
lyebbre ásott öt sírt tárhattuk fel újra, mert ezeket is
megbolygatták. Ezért mellékletet nem is találtunk ben
nük.
A feltárásról július közepén légi fotót készítettünk,
és ezen jól megfigyelhető, hogy az általunk feltárt felü
lettó1 D-re - ahol Csák Á. bizonytalan helyzetű „C" épü
lete lehetett - két nagyobb kőépület helyezkedik el. A
Ny-i két apszissal zárul, a K-i több négyszögletes helyi
ségből áll.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és az Ásatási
Bizottság 2002 júliusában megtekintette az ásatást.
MÜLLER RÓBERT

1 5 2 . Keszü , Petőfi u tca 1 7 1 .
( Ba ranya megye) 1
2002. március 28-án telefonon értesítették a múzeumot,
hogy a telken (hrsz.: 354) ásott vízvezeték-árokban em
beri csontokra leltek.
H elyszíni szemlénken 2002. április 2-án az árok al
ján a vázat (szakszerűenr kibontva találtuk, a munká
sok elmondása szerint mellékletet bontás közben nem
találtak.

A leló11ely enyhe magaslat, vízjárta laposba hajló
domboldal K-i oldala. A temető az M6-56 gyorsforgal
mi út tervezett nyomvonalán, az 1131 pont közelében,
az 1130 pont között húzódik, a 75. számú leló11ely.
Április 23-án az 1 . sírtól 20 m-re K-re került elő a 2 .
sír. Mindkét sír háton fekvő, nyújtott testhelyzetű, a
csontok jó megtartásúak. Az 1 . sz. egy felnőtt nő, vaskés
melléklettel. A 2. sz. fiatal férfi, melléklet nélkül, ám a
közelben egy másikhoz hasonló vaskés került elő.
A sírok kora a leletek alapján nem határozható meg.
NAGY ERZSÉBET

1 5 3 . Kisgyőr, Gyertyánvölgy
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) ú
A Bükk-hegység Diósgyőrhöz közeli erdőségeiben az 1710es évektó1 kezdődően gyártottak üveget, amelynek kö
szönhetően a korábban lakatlan erdőségekben hutatele
pülések jöttek létre. Óhután (ma Bükkszentlászló) 17121750 között működött az első üveghuta. Utána Újhután
(ma Bükkszentkereszt) 1755-ben, Répáshután 1790-ben
alapították az üzemet. Ezt 1834-ben Schir Jósef újhutai
lakos vásárolta meg, aki a koronauradalomtól bérbe vett
Gyertyánvölgybe telepítette át az üveghutát.
A 2001 -ben elkezdett és 2002 nyarán is folytatott
régészeti kutatások bebizonyították, hogy a gyertyán
völgyi üveghuta az egyik legjobb állapotban megmaradt
iparrégészeti leló11ely Magyarországon.
A 2001. évi ásatások nyomán két ház, egy kút és az
üzem hulladékdombja („halna") került napvilágra. Az
egyik házban egyedülálló módon teljes épségben meg
maradt a búbos kemence, amelynek részletes kibontá
sára 2002-ben került sor. Az épületek feltárása során
nagyon sok üvegtárgy, szerszám és kerámia került elő.
A maradványok kibontása és dokumentálása után el
kezdődhettek a rekonstrukciós munkálatok, amelyek
nyomán egy hazánkban egyedülálló ipartörténeti em
lékhely született meg bemutató épülettel, információs
táblákkal és pihenónellyel.
A 2002 nyarán folytatott feltárás legnagyobb ered
ménye, hogy sikerült megtalálni a műhelyépületet,
amely méreteinél fogva szinte egyedülálló - nemzet
közi viszonylatban is. A több helyiségből álló, közvet
lenül a hegyoldal mellé épült épületnek nem is sike
rült a teljes alaprajzát ebben az ásatási szezonban meg
tisztítani az aljnövényzettől. Az épület eddig feltárt ré
szében két igen nagyméretű kemence maradványait
találtuk meg. A nyugati részen valaha állt kemence ma
radványai jobban elpusztultak, míg a keleti részen ál
ló, igen hosszú kemencének még a boltozata is a he
lyén maradt. A műhelyépületben és közvetlen környé
kén rengeteg olvasztótégelyt és szerszámtöredéket, va
lamint üvegsalakot és olvadékot találtunk. Az épület
DK-i részén egy aknában nagyon sok vasból készült
gepalkatrészt, lemezdarabot és kazáncsavart találtunk;
feltételezzük, hogy az üzemi nyilvántartásokból ismert
gőzgéphez tartozhattak. A leletek között említésre ér-
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demesek még az üvegtárgyak, főleg a rontott és félig
kész darabok, emelyek egyértelműen a helyi gyártás
ra utalnak.
MESTER EDIT

1 5 Li . Kiskunfélegyháza, Csanyi út
( Bács-Kiskun megye) A, Á
A Kiskunfélegyházát D-ró1 elkerülő 451. sz. út nyomvo
nalán 2002 június-júliusában került sor régészeti feltá
rásra. Ezt februárban terepbejárás előzte meg, melynek
során a felszínen Árpád-kori edénytöredékeket gyűjtöt
tünk.
A közel 4000 m2-es feltárt területen mindössze né
hány gödör és egy körárok volt az Árpád-kori telephez
sorolható. Az előkerült többi objektum (két kismére
tű, földbe mélyített ház, néhány gödör és cölöplyukak),
a szegényes leletanyag (kézzel formált bogrács töre
déke, sütőharang töredéke) alapján avar korinak te
kinthető.
SOMOGYVÁRI ÁGNES

1 5 5 . Kisku n félegyháza, Csongrádi ú t
( Bács-Kiskun megye) Á
A 451. sz. főút Kiskunfélegyházát elkerülő szakaszának
tervezett nyomvonalán a 2. sz. leló11elyen 2002. június
10. és július 11. között a 3+400-3+600 kilométerszelvény
ben 4310 m2 területet kutattunk át, ahol a leló11elyen
elterülő Árpád-kori település laza szerkezetű részét tár
tuk fel. Az egykor j óval magasabb domb az eltelt év
századok során j elentősen lekopott, az Árpád-kori le
leteket tartalmazó réteg néhol közvetlenü a mai fel
szín alatt volt.
A feltárt 21 objektum két nagyobb csoportban he
lyezkedett el. Az egyik helyen három körárok, illetve
ennek részlete és 2 gödör, a másik helyen egy nagymé
retű körárok (karám) és körülötte, illetve mellette 12
különböző méretű és alakú gödör került elő. Figyelem
re méltó két egymás mellett eltemetett szarvasmarha
csaknem teljes, illetve részleges maradványa.
A feltárt objektumokból gyér leletanyag: néhány
vastárgy, Árpád-kori kerámia és állatcsont került elő. Az
edénytöredékek alapján a település kora a 1 2-13. szá
zadra tehető.
v. SZÉKELY GYÖRGY

1 56 . Kiskun félegyháza, Pap-dűlő
( Bács-Kiskun megye) R, Sz, A, Á
2002. június 13. és augusztus 20. között leletmentő ása
tást folytattunk Kiskunfélegyházától DK-re, a Pap-dűlő
elnevezésű határrészben (451/3 lh.) . Az M5 autópálya
Kiskunfélegyházát délró1 elkerülő szakaszának az E5 fő
útvonalba való becsatlakozásától indul Csongrád felé a
451. sz. út, melynek 2+460-2+990 méterei között, teljes
szélességben 13 500 m2 feltárására került sor. Mivel a

nyomvonalon csak a humuszréteg felső 10-30 cm-ét vet
ték le, ezért a leló11ely csak a kivitelezési munkálatok
során, a vízelvezető árok ásása közben került elő. A
humuszolást követően a leletanyag alapján szarmata és
Árpád-kori telepjelenségekre számítottunk, azonban
ezeken kívül rézkori és avar kori objektumok is előke
rültek.
Az út nyomvonala a lelőhelynél közel Ny-K irány
ban haladva két, ÉK-DNy irányban húzódó tenné
szetes földhátat szel át, az egyik keskeny, a másik szé
les, lapos földplató. Körülöttük mélyebb fekvésű, egy
kor vízállásos területek helyezkednek el. A régészeti
jelenségek, bár a két magaslaton sűrűsödtek, ritkáb
ban a közöttük húzódó, mélyebb fekvésű területen is
j elentkeztek.
A lelőhely DNy-i végében egyréteglí, laza szerke
zetlí, nomád szállás nyomai kerültek elő. A népván
dorlás kori telepekről j ól ismert tároló- és szemetes
gödrök, valamint téglalap alakú karámok mellett nagy
számban tártunk fel cölöplyukakat, melyek kerek, fel
színi építményekre utaltak. A könnylíszerkezetlí, be
járatukkal északkelet felé nyíló építmények valószínű
leg jurták lehettek. Az objektumokból előkerült lelet
anyag legnagyobb részét a kerámiatöredékek teszik ki.
A jellegtelen, samottal soványított, durva edénytöre
dékek mellett előforduló szürke, homokos soványítá
sú, korongolt, bekarcolt hullámvonal- és párhuzamos
vonalköteggel díszített edénytöredékek alapján a te
leprészletet az avar korra, azon belül a késő avar tele
pekre olyannyira j ellemző sütőharang- és bográcstö
redékek teljes hiánya alapján a korábbi időszakra kel
tezhetjük.
Az avar telepjelenségektó1 kissé keletebbre, részben
a két földhát közötti mélyebb részen és a következő, kissé
magasabb földhát Ny-i, meredekebb lejtőjén egy ugyan
csak egyrétegi'.í , késő szarmata telep objektumai kerül
tek elő, elsősorban árkok és karámok, valamint elszór
tan e gy-egy tároló- és agyagnyerő gödör. A magasabb
részek felé haladva egyre sűrlísödtek a telepjelenségek,
leginkább a klasszikus méhkas alakú tároló- és hulla
dékgödrök, valamint kemencék és ideiglenes tüzelőhe
lyek kerültek elő. Egyetlen ház tartozott a leló11ely e pe
riódusába. Itt került feltárásra egy két helyiségbó1 álló
fémfeldolgozó mlíhely, melynek érdekessége az egyik
mlíhelyrészben előkerült, vesszőfonattal bélelt kút volt.
Az objektumokból jól keltezhető kerámiaanyag, fibulák,
ezüst fülkarika kerültek elő.
A széles földplató északkeleti részén, futóhomok ré
tegben közismert típusú házak, árkok, gödrök, szabad
téri kemencék jelezték, hogy a terület az Árpád-korban
is lakott volt. Eltérően a szokásostól, j elentős mennyisé
glí kerámika került elő az objektumokból, melyek alap
ján a teleprészlet a 11-12. századra keltezhető.
Az Árpád-kori objektumok alatt, kötött, löszös-agya
gos talajrétegben a bodrogkeresztúri kultúra nagy ki
terjedéslí telepének részlete került elő. A nyomvonal
területén az objektumok három helyen sűrlísödtek,
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mintegy különálló, árokkal körülhatárolt lakóegysége
ket alkotva. Ezekben a zárt objektum-együttesekben az
egykori járószintet is meg tudtuk fogni, melybó1 jól kel
tezhető leletanyag került elő: nagy mennyiségú kerá
mia, köztük több ép edény, változatos kő- és csontesz
közök, nehezékek, kultikus edények. Az előkerült agyag
oromdíszek alapján arra következtetünk, hogy komo
lyabb, felszíni épületek is álltak a telepen. A települé
sen egymástól nagyobb távolságra két zsugorított hely
zetú temetkezés került elő. Bár ezek melléklet nélkü
liek voltak, rítusuk alapján feltehetően a rézkorban itt
megtelepedett közösséghez tartoztak.
A feltárt több száz objektum között a legjelentőseb
bek a rézkori telepjelenségek, hiszen eddig a Duna-Ti
sza közének e középső részéről a bodrogkeresztúri kul
túra jelenléte nem volt adatolható.
BALOGH CSILLA

1 5 7. Kism arja, Nagymarjai-dűlő
( Hajdú-Bihar megye) B, Sza , Á
A debreceni Déri Múzeum 2002-ben megbízást kapott
a MOL Rt-tó1 a Mezőpeterd, Gyűjtőállomás - Kismarja,
Nyugat 1 . és Kismarja, Nyugat 2. gáztermelő kutak kö
zötti gázvezeték nyomvonalának régészeti állapotfelmé
résére. A 2002. március 23. és április 1 3 . közötti terep
bejárás során 19 leló11elyet azonosítottunk a nyomvo
nalon, amely közül 6 leló11ely bizonyult igen intenzív
nek. Ezeken a helyeken 2002. július 1 . és augusztus 3 1 .
között megelőző ásatást folytattunk.
A terepbejáráson 1. számot nyert leló11elyen a gáz
vezeték nyomvonalát már kiásták, mire a helyszínre ér
keztünk, így a nyomvonalba eső részen megmentettük
a metszetfalban lévő objektumokat. Ennél fogva össze
függő telepi j elenségeket nem tudtunk megfigyelni,
azonban négy korszaknak a nyomait sikerült azonosíta
ni a 300 m2-nyi területen. Ezek közül kiemelkedik há
rom gödör, amely kora bronzkorinak (makói csoport
nak) bizonyult, és kerámia, valamint csontanyagával fon
tos adatokat szolgáltat a kutatás számára.
M. NEPPER IBOLYA - SZILÁGYI KRISZTIÁN ANTAL

1 5 8 . Kom árom , Szőny, Vásártér
( Komárom-Esztergom megye) Ró
A leló11elyen 2002. július 4. és július 26. között folytat
tunk régészeti feltárásokat a komáromi Klapka György
Múzeum és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegye
tem Ókori Régészeti Tanszéke közötti együttmúködés
keretében.
A feltárás 8, egyenként 4x4 m területú szelvényben
összesen 1 28 m2-en folyt. Az előző évek gyakorlatától el
térően nem nyitottunk ki korábban már feltárt szelvé
nyeket, hanem kizárólag új szelvényekben dolgoztunk.
Célunk az előzo években alaposan feltárt és tisztázott
stratigráfiájú épületmaradványok illetve objektumok to
vábbi kiterjedésének és kapcsolódásainak a vizsgálata volt.

A Vásártér K-i szelvénykomplexumában kő- és vá
lyogfal konstrukciókat figyeltünk meg. Kiemelkedő je
lentőségű a H 14 szelvény K-i metszetfala mentén fel
tárt 4 m hosszúságú, kőalapozású vályogfal, amelynek
nemcsak a kőalapozáson ülő 1x1,5 római láb méretú
alsó vályogtéglasorát (összesen 8 db) és 4 db leesett tég
lát sikerült megfogni, hanem a fal oldalára felkent sár
és agyagvakolatot is, amely a falat szegélyező keményre
döngölt agyag járószintben azzal a fal csatlakozásánál
ívesen összedolgozva folytatódott. A G12 szelvényben
vastag freskóomladék került elő, amely az 1994-1996
között feltárt színvonalas falképekkel díszített helyisé
gek sorának közelében helyezkedik el. Ugyanebben a
szelvényben korábbi G13 és G 14 szelvényekben is foly
tatódó falszakaszokat és talán egy ajtónyílást(?) - ben
ne késői, az épület felhagyása után imbrexekbó1 rakott
csatornát figyeltünk meg. A H 1 3 számú szelvényben a
H 14-hez kapcsolódó, Kr. u. 2. század végére keltezhető
vályogkonstrukciók - köztük egy félköríves záródású ob
jektum - folytatódnak, amelyek kapcsolódnak az 1992ben feltárt 2. sz. szelvény vályogkonstrukcióihoz. A G 15
szelvényben is folytatódott a két Gl2-ben mutatkozó fal
periódus.
A leletanyagból a H 14 szelvény SE143 rétegéből
előkerült, bekarcolt stilizált dióbelet ábrázoló, kézzel
formált miniatlír edényke, a közeléből előkerült, vilá
goskék festés nyomait viselő agyag szőlőlevél (talán
pecsétlőminta), az ugyanerről a szintről, előkerült
DIVA FAUSTINA köriratos érem, valamint egy apró
üveggyöngyberakással díszített, ép, emailos fibula ér
demel említést.
A másik nagy szelvénykomplexumban a következő
megfigyeléseket tettük. A D 16 szelvény sóderes felüle
tében falkiszedést találtunk, amelynek derékszögű kap
csolódását az E17 és E18 szelvényben 8 m hosszúság
ban sikerült megfigyelnünk. Az E17 és E18 szelvénye
ket összenyitottuk. Teljes felületét sóder borította,
amelyben több sóderes falalapozást, részben álló falsza
kaszt fogtunk meg. Megemlítendő, hogy a két szelvény
területéről mintegy 40 marhaszarvcsap került elő, ami
vagy szarumegmunkálásra, vagy cserzőtevékenységre
enged következtetni. A D19 szelvény É-i felében mintegy
2 m mélységben az előző évben megtalált, íves aljú, ka
vicsos és köves betöltésú, 2 m széles, az előző évben
falkiszedésként meghatározott objektum folytatását tár
tuk fel, amelyet a szelvény közepéig tudtunk követni,
ahol is íves alj a fokozatosan megszűnt.
A római provinciális régészet szakos hallgatók tan
ásatását Magyar Myrtill régész, PhD-öszöndíjas segéd
letével végeztük. A feltárásokon Balogh Roland, Balogh
Tibor, Barta Andrea, Bartus Dávid, Beck Attila, Boruzs
Katalin, Farkas Zoltán, Laurent Fleuret (PhD-hallgató,
Nantes-i Egyetem, Franciaország), Gál Erika, Gelencsér
Ákos, Hahni Viktória, H avas Zoltán, Hudecz András, Ko
váCsl.:oráiW 01ivér:;-M laoonoczki �ék�es György,
Petrik Máté, Pintér Ágnes, Rupnik László, Schilling Lász
ló, Sey Nikoletta, Somorjai Szabolcs, Szlucska János,
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Thész Dóra, Tóth András, Varga Gábor, Varga Nikolet
ta, Vida István, Zahornitzky Tamás vettek részt.
BoRHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EMESE

1 5 9 . Kom lóska, Pusztavár
( Borsod-Aba új-Zemplén megye ) Ő, Kö
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Mű
velődéstörténeti és Muzeológiai Tanszéke és a Magyar
Nemzeti Múzeum Sárospataki Rákóczi Múzeuma 1999ben elnyerte a Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pá
lyázat támogatását „Az egykori Tolcsva terra középkori
településtörténetének forrásai" címmel benyújtott közös
programjával. Ennek az elsősorban egyetemi hallga
tók munkáján alapuló projektnek részeként ebben az
évben folytattuk a Komlóska feletti 435 m magas he
gyen emelkedő Pusztavár - középkori nevén Sólymos
- 2001 -ben megkezdett szondázó jellegű régészeti ku
tatását.
Az ez évi feltárások három helyszínen zajlottak. Egy
részt az É-i várrész egy újabb, K-i pontján vizsgáltuk a
várfalhoz kapcsolódó rétegeket, másrészt a két várrész
K-i találkozási pontját kutattuk, annak érdekében, hogy
ellenőrizzük, hasonló-e itt a falak egymáshoz való vi
szonya az előző évben a Ny-i részen megfigyeltekhez.
Munkánk legjelentősebb részét azonban a D-i várrész
kerek tornya K-i oldalán végzett kutatás jelentette, ahol
sikerült tisztáznunk az építmények alaprajzi helyzetét
és a külső törmelékrétegek vastagságát, részben egy ter
vezett műemléki helyreállítás előkészítésére.
Az É-i várrészben nyitott kutatóárokban a felső, vé
konyabb humuszos részt leszámítva átlag 50 cm vastag,
egységes köves feltöltés jelentkezett az altalaj felett,
melybó1 durvább csigavonaldíszes és finomabb festett
középkori edénytöredék, vasszeg, kevés patics, valamint
őskori cserép és obszidián is előkerült. E leletek többsé
ge - hasonlóan az előző évben ásott árkokból szánna
zókhoz - minden bizonnyal elsősorban a vár építésekor
kerülhetett a feltöltésbe.
Az É-i és a D-i várrész K-i kapcsolódásánál nyitott
szelvényben mintegy 4 m hosszan tártuk fel a közös
K-i falat, amely azonban - eltérően a Ny-i oldalon az
előző évben megfigyeltektől - nem mutatott semmi
féle elválást. Ez ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy
együtt épült volna fel a két várrész, hiszen újjáépítés
sel is számolhatunk, s még amúgy sem sikerült tisztáz
nunk a két várrészt elválasztó fal viszonyát a feltárt K-i
falhoz.
A D-i várrész kerek tornyának kutatása során megál
lapítottuk, hogy annak D-i részén 150 cm vastag, nagy
köves omlásréteg alatt jelentkezik a természetes szik
lafelszín, így a toronybelsóoen még mintegy 100 cm
vastag omladék eltávolításával tárható csak fel az egy
kori járószint. A torony K-i oldalán húzódó 50-80 cm
vastag nagyköves réteg elbontása során kiderült, hogy
az egykor bizonyára többemeletes kerek építményhez
annak érintője vonalában egy É-D-i irányú fal csatla-

kozik, mely derékszöget alkot a torony ugyancsak rész
ben feltárt É-i fala külső, K-Ny-i falsíkjával. Már a tel
jes feltárás előtt is valószínűsíthető, hogy az eló'bbi fal
párhuzamos az É felé elhelyezkedő, már korábban is
ismert építmény Ny-i falával, így arra kell gondolnunk,
hogy a D-i várrész kerek tornya nem állt szabadon, ha
nem É felől kapcsolódott hozzá egy téglalap alaprajzú,
több térre, sőt több szintre tagolódó, bizonyára ala
csonyabb (lakó?) épület.
FELD ISTVÁN - GÁL VIKTOR

1 60. Koroncó, Haraszti út
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Á, Ú
2002. február 7-én helyi lakos kirándulása során a falu
határától indulva a csatorna partjáig terjedően számos
cseréptöredéket gyűjtött, és adott át a régészeti gyűjte
mény számára. A leletek őskori, Árpád-kori és újkori
kerámiák.
Az érintett terület helyrajzi számai: 0175/15-3 1 ;
0212/13.
M . EGRY ILDIKÓ

1 6 1 . Kóka határa
( Pest megye) R, B, Sza , LT, Á, Kk
Kóka a Gödöllői-dombság DK-i részén fekszik, patakok
kal és erekkel sűrűn szabdalt területen. Először ezen
patakok és erek magas partjain kezdtem el a munkát, a
település É-i részén. Tavasszal az Úszű-dűlő K-i végé
ben találtam az 5. sz. lelóbelyet, amely egy kiszáradt ér
magaspartján terül el. A talált leletek a Pécel-Baden kul
túrára engedtek következtetni.
A friss őszi szántások után újra lehetőségem nyílt a
terepbejárásra, amit Kóka É-i határrészén folytattam.
Az 1 . számú szarmata és késő Árpád-kori lelónelyet, a
2. számú kelta és valószínűleg középső bronzkori lelő
helyet valamint a 6. számú szarmata lelóbelyet azono
sítottam.
Októberben a Kóka ÉK-i részén elhelyezkedő, kora
bronzkori hatvani kultúra földváron sajnálattal tapasz
taltam, hogy a földvár tetején 5-6 db rablógödör tátong.
A gödrök oldalán rengeteg edénytöredék feküdt és a
gödrök metszetében jól látszottak a földvár égési réte
gei is. Egyértelműen kincskeresés céljából nyitották a
gödröket. A leleteket begyűjtöttem.
A település D-i részén a Felső-Tápió D-i magaspart
ján a nyár folyamán erdőtelepítési munkálatok foly
tak. Az erdő alá mélyszántással dolgozták meg a talajt,
amivel hihetetlen pusztítást végeztek. Kéttenyérnyi
nagyságú edénytöredékek, fél kőbalta és egy egész
edény stb. (merice) is előkerült. Szerencsére a lelóbely
nek (3. számú) csak egy vékony sávját tudta elpusztí
tani a mélyszántás. A lelőhely nagy része kevésbé tűnt
bolygatottnak. A leletek a Pécel-Baden kultúra körébe
tartoznak. Ugyanebben a dűlóoen került elő a 7. szá
mú lelőhely is.
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A 4. lelónelyet a Kis-Rét nevű dűló'ben a Csíkos
patak kókai ága és a dányi ága közötti magaslaton talál
tam. Itt késő bronzkori, szarmata és késő középkori le
leteket gyűjtöttem. A leló11ely Ny-i irányban valószínű
leg tovább folytatódik. Ezt a területet nem tudtam be
járni, mert még állt rajta a kukorica.
A Kóka közigazgatási határain belül ez évben vég
zett régészeti terepbejárásom alkalmával több, már is
mert és azonosított lelónelyet találtam meg, és három
újat fedeztem fel: 3„ 4„ 7. sz. A 3. sz. lelónely mind kö
zül kiemelkedik, a mélyszántás által a felszínre hozott
leletek alapján. A terepbejárásban segítségemre voltak
Lichtenstein László és Pópity Dániel régészhallgatók
(SZTE-BTK Régészeti Tanszék), valamint Szálka Niko
letta.
BóKA GERGELY

1 6 2 . Kóspallag, Szent István utca 2 Li .
( Pest megye) H
A részletes tanulmányt lásd a 81. oldalon!
LANGÓ PÉTER

1 6 3 . Körmend, Völgyrejáró-dűlő
(Vas megye ) Kk
2002. március 14-én bejártuk a Körmend városát É-ról
elkerülő út tervezett nyomvonalát. A nyomvonal K-i vé
ge fedett területen, lucernásban és erdó'ben fut, vala
mint közvetlenül a Körmend-Szombathely vasútvonal
mellett, a Ny-i oldalon is járhatatlan gazos terület van.
A nyomvonal többi része szántókon halad keresztül, né
mely helyen már igen sűrű az őszi vetés. Több árok is
keresztezi a nyomvonalat. Egyetlen szórványos lelóne
lyet találtunk, ahonnan kevés késő középkori, 16. száza
di kerámiatöredék került elő. Nem nagy területen igen
ritka a leletszóródás.
A lelónely Körmendtó1 ÉK-re, a Völgyrejáró- és a
Képúti-Nyugati-dűlő határán található. Munkatársak:
Farkas Csilla, Sosztarits Ottó régészek, Szilasi Attila Bo
tond régésztechnikus, Derdák Ferenc geodéta, Kiss
Krisztina adattáros, Balázs Péter.
FARKAS CSILLA

1 6 Li . Környe, Tópart u tca 1 7- 1 9 .
( Komárom-Esztergom megye) Ró
Környén első ízben Radnóti Aladár, a Magyar Nemzeti
Múzeum munkatársa végzett leletmentő illetve próba
feltárást 1941-ben. A környei tó kiszáradt medrében egy
K-Ny irányú, 2,2 m vastag öntött falazási technikával
készült római falrészletet nagyjából 3 m széles alapo
zással, illetve a kívülről hozzá csatlakozó 15,6 m átmé
rőjű, 2,2 m vastag falú kerek tornyot tárt fel, melyről
megállapította, hogy egy késő római belső erőd falrész
lete. Nem sokkal késó'bb a környei malom udvarán egy
hatalmas esőzés hasonló méretű fal-, illetve toronyrész-

letet mosott ki, mely fal É-D irányú volt. E két falrész
let összekötésével meg lehetett állapítani az erőd dél
nyugati sarkát. Ez után, valamint a község területén épít
kezés közben előkerült leletek alapján Radnóti Aladár
egy téglalap alakú, É-D hossztengelyű erődalaprajzot
rekonstruált. Soproni Sándor megállapította, hogy az
erőd azonos lehet a Notitia Dignitatumban említett Vin
centia castrummal.
Tóth Endre több évig tartó terepbejárás után két
séget kizáróan megállapította, hogy az erőd alapterüle
te a Radnóti Aladár által javasoltnál j óval nagyobb. Szá
mításai szerint az erőd alapterülete valószínűsíthetően
nagyjából 340x350 m lehetett. Rekonstrukciós rajza
alapján indult újra a Magyar Nemzeti Múzeum részé
ró1 az erőd kutatása a XIX. Limeskongresszus szervező
bizottságának programjavaslata alapján, a Nemzeti Kul
turális Alap finanszírozásával. Célként először a nyuga
ti fal megtalálását tűztük ki.
A 2002. szeptember 23-27. között végzett próbafel
tárás megkezdése előtt georadar vizsgálatot végeztünk
a környei tó északi partján, amit Pattantyús Á. Miklós,
az ELTE Geofizikai Intézetének munkatársa végzett a
nyugati és az északi falra meró1egesen. Eredményei nyo
mán valószínlísítettünk egy helyszínt a Tópart u. 1719. sz. házak előtti téren, ahol kutatóárkokat lehet húz
ni a nyugati fal megtalálása érdekében. Az északi fallal
egyelőre nem foglalkoztunk. A műszer pontosan ott mu
tatta ki a falnyomokat, ahova azokat Tóth Endre rekonst
ruálta.
Tekintettel arra, hogy a nyugati fal helyét megkö
zelítőleg pontosítani lehetett, három kutatóárkot nyi
tottunk a területen. 15 m hosszú, 1 m széles első árkunk
ban alapozásnak tekinthető kősort találtunk 2,8-3 m szé
lességben. Ezt hitelesítendő húztuk vele párhuzamosan,
egy méterrel északabbra a következő K-Ny irányú, 6 m
hosszú, 1 m széles kutatóárkunkat, melyben szintén
megtaláltuk a falalapozást, valamint nyugati irányba hú
zódó szórványos kősorokat. A harmadik, 6 m hosszú, 1
m széles kutatóárkunkat ez utóbbival egy vonalban húz
tuk, 15 méterrel keletebbre, de egy kerámiával teli beásá
son kívül semmi nem volt benne. Az árkokban a kövek
összessége által nyújtott kép - összevetve a Radnóti Ala
dár által kiásott torony képével - megengedi azt a felté
telezést, hogy egy toronyrészre találtunk rá. Tóth End
re az oldaltornyok tengelytávolságát 35-37 méterben
adta meg, ennek alapján a kutatóárkok pozíciója meg
felel a délről, a saroktorony kihagyásával számolt má
sodik oldaltorony helyzetének.
Az ásatási eredmények a következőkben foglalha
tók össze. A környei erőd nyugati fala ÉNy-DK irány
ban húzódik, a pontos É-D vonaltól nagyjából 25 fo
kos eltéréssel. A Radnóti Aladár által rekonstruált vo
nalhoz képest jóval nyugatabbra húzódik, a Tóth End
re által terepbejárás alapján rekonstruált vonaltól pe
dig mintegy 20 méterrel keletebbre, vagyis a déli fal
hossza ennek alapján 330 m körüli hosszúságban ad
ható meg. A kutatóárkokból előkerült jelentős mennyi-
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ségű kerámia kronológiája a Kr. u. 1. sz. végével kez
dődik és a 4. sz. végével fejeződik be, vagyis a környei
erőd területén a korábbi nézetektől eltérő módon már
az 1 . századtól fogva római településsel kell számol
nunk.
TÓTH ENDRE - SZABÓ ÁDÁM

1 6 5 . Kővágótőttős, Tótvár
( Ba ranya megye) Ő
2002. április 2-án Dénes József a Tótvár-hegyet járta be
Böszörményi Krisztina (Duna-Dráva Nemzeti Park) és
H avas László geológus (Környezetvédelmi Minisztéri
um) társaságában. Dénes a lelőhelyet a neve alapján
kereste fel. A fennsíkon őskori földvár sáncait állapítot
ta meg, egyúttal a szomszédos, D-re eső Halomi-hegyen
több őskori sírhalomra lett figyelmes.
A fentiek nyomában június 19-én Virágos Gáborral
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iro
da) jártam be a Tótvárat. A felmérésre október hónap
ban került sor, kétnapi terepmunkával, feleségem és Vi
rágos Gábor segítségével.
A fennsík nagy része korábban szántóföld és szó1ő
volt, ma is nyílt terület, magas fűvel, csak a széleit ta
karja sűrű erdő. A középső nagy sánc, a fennsík pereme
és a hegyoldalak sűrű, többnyire nehezen, vagy egyál
talán nem járható tüskés bozótos erdővel fedettek, ami
nagyban nehezítette a terepmunkát. Tekintettel a nagy
kiterjedésű, de egységesen sík területre, ezúttal csak a
sáncokat és azok külső árkát, a fennsík peremét és a
középen átvezető földutat mértük fel. A szintvonalakat
az 1 : 10000-es topográfiai térképró1 vettem át. A saját
felmérés és az átvett térképnagyítás pontosan megegye
zett egymással.
Kővágótöttös központjától, a templomtól É-ra 1 km
re terül el a Tótvár nagyjából Ny-K irányú, széles,
hosszúkás fennsíkja. Majdnem minden oldalról mere
dek hegyoldal veszi körül. KÉK felé azonban megszakí
tás nélkül, lassan emelkedik egészen az országútig, a Ja
kab-hegy Ny-i vége alatti meredek hegyoldal lábáig. A
fennsík tehát KÉK feló1 azonos magasságban közelíthe
tő meg. Kétharmad részén É feló1 j elentős, D feló1 pe
dig egy sokkal kevésbé markáns oldalvölgy vágódik be,
mintegy leválasztva a fennsík Ny-i, nagyobbik és kiszé
lesedő részét. Ezt használta fel az őskori telep, és a fenn
sík nagyobbik, Ny-ra eső részét K felől itt zárta le egy
hosszú, egyenes sánccal.
A sánc és külső árka a korábbi szántások következ
tében erősen lehordott állapotban van, de j ól felismer
hető. D-i részében földút vezet keresztül, valószínűleg
itt volt az őskori kapu is. Az úttól É-ra kb. 50 méterre
már nagy fákból álló erdő fedi a sáncot, innen kezdve
soha sem volt szántva, ezért a sánc folytatása, több boly
gatástól eltekintve, É felé már ép. Belső magassága 1 m
körüli, a külső árokból 2-3 m-re emelkedik. Fokozato
san ellaposodik és mesterségesen levágott peremként
folytatódik, amely már 3-4 m-re magasodik a külső árok

fölé. Az árok külső széle alacsony, a vége felé elmosó
dott. A perem a fennsík ÉK-i sarkában erősen visszaka
nyarodik DNy irányába, rövidesen elmosódottá válik, a
hegy természetes peremébe megy át, majd kb. 130 m
után teljesen eltűnik, a fennsík széle éles határ nélkül
megy át a meredek hegyoldalba.
A sánc É-i kanyarjánál K felé egy különálló, alig 5 0
m hosszú sánc tart meredeken lefelé, merőlegesen a
hosszú sáncra-peremre. A sánc végének alja már a mély
völgybe ér le. Déli oldalát árok kíséri.
A hosszú sánc déli, rövidebb szakasza, az úttól D
re, szinte teljesen szétszántott állapotban alig ismerhe
tő fel. Déli vége itt is bekanyarodik Ny felé, de a továb
biakban már a természetes hegyperem j elzi az őskori
telep szélét. A perem itt közel 150 m hosszan még meg
figyelhető a meredek hegyoldal felett, de a sűrű, átte
kinthetetlen és járhatatlan bozótos erdó'ben a folytatá
sát nem sikerült követni.
Amennyire j ól megállapítható az őskori telep kiter
j edése a K-i részen a sáncnak és peremnek a segítségé
vel, annyira bizonytalan a D-i, Ny-i és ÉNy-i széle. A
déli oldalon egy kb. 120 m hosszú perem után ma is
művelés alatt álló, nagy kiterjedésű szántóföld követke
zik, az egykori peremet nyomtalanul elszántották. A
fennsík Ny-i végében mélyen bevágódott földutak ve
zetnek lefelé. Itt két terasz, illetve perem vonala tűnik
fel, a felső különösen erőteljes, ezek eredeténél az egy
kori szántóföldeket, szó1őket is figyelembe kell venni.
Kérdés, mennyiben jelenti valamelyik az őskori telep
szélét. Erre biztos támpontot a DNy-i szélén egy rövid,
mindössze kb. 1 20-130 m hosszú sánc j elent.
A fennsík ÉNy-i részét sűrű, nehezen járható erdő
borítja. Több helyen tett kísérlet után sem sikerült mes
terséges, vagy természetes hegyperemet találni. A DNy
felől, illetve az ÉK-i saroktól kiinduló, majd eltűnő két
hegyperem azonos irányban tart egymás felé, ezért el
méletileg a kettő között meghúzható egyenes vonal te
kinthető az őskori telep szélének.
A belső terület teljesen sík, DNy irányában enyhén
lejt. Több helyen ma is látszanak az egykori szántóföl
dek hosszan elnyúló szélei. Az őskori telep legnagyobb
átmérője (hossza) 7 00, legnagyobb szélessége a K-i
hosszú sánc mentén 176 m, területe kb. 12 ha. Leletet
egyelőre nem ismerünk. Nagy kiterjedése és a Jakab
hegyi nagy földvár szomszédsága, valamint az említett
sírhalmok alapján a késő bronzkor és a kora vaskor le
hetősége merül fel. (Az illusztrációt lásd a 232. olda
lon ! )
NOVÁKI GYULA

166. Kunsziget, Toronyvári-dűlő
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró
A KÖH Tudományos Igazgatósága UNESCO támogatás
sal víz alatti kutarást szervezett a Kunsziget, toronyvári
dűlői római leló11elyen. Célunk az ismert víz alatti falak
dokumentálása volt.
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2002. június 21. és 23. között felmértük a parton
található falat és a terepi egyenetlenségeket, letisztítot
tuk és lerajzoltuk a víz alatti falmaradványt.
A vízben található fal tájolása, iránya azonos a szá
razföldön bemért faléval. Keszonos technikával készült
opus testaceum falazás, amely a római kori kikötői léte
sítményekre jellemző. Megállapítottuk, hogy a fal ere
deti helyén található, technikája és elhelyezkedése alap
ján rakpart lehetett.
A nagynyomású vízsugárral történő mosatás újabb
részleteket fedett fel, a további kutatás tudományos
szempontból indokolt.
Résztvevők: Bartus György, Fehér József, László
Zsolt, Lázár Csilla, Makovics Adrien, Sipos Tamás, Szoc
kolics Tamás búvárok, Egyházi Dóra, dr. Grynaeus And
rás, Stibrányi Máté, dr. Virágos Gábor régészek, Magony
Rita geodéta.
TÓTH JÁNOS ATTILA

1 6 7. Kup, Egyes
( Veszprém megye) U, V
2002. augusztus 6-22. között folytattuk a újkőkori lelő
helyen végzett ásatásokat, a Magyar Nemzeti Múzeum
és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum együttműködé
sében.
Az ásatások előzménye Mithay Sándor 1974-es ása
tása, Ilon Gábor gyűjtései (1995) voltak. Az ásatásokat
2000-tó1 indítottuk meg ismét. Ez évi szelvényeinket a
2000/2001 évi ásatási területhez csatlakozóan telepítet
tük, részben a tavaly félbehagyott szelvények teljes fel
tárására, részben a lengyeli és vonaldíszes-zselizi objek
tumok további kutatására. Elsősorban az „őstulkos gö
dörkomplexum" és a megfigyelt lengyeli ház feltárását,
valamint a középső neolitikus objektumok feltárását ter
veztük.
A 2000/2001 szelvényekhez csatlakozóan telepí
tettük a VII, VIII, XI. szelvényeket: ettó1 D-re a (befe
jezetlen) X. szelvényt. Valamennyiben gazdag, elsősor
ban lengyeli leletanyag került elő. A megfigyelt objek
tumok szemétgödrök, cölöplyukak, házomladék, ke
mence voltak.
Szalay Kálmán telkén teljes mélységben feltártuk a
tavaly megnyitott felületeket, itt a korábban megismert
hallstatti hulladékgödör részleteit, és új elemként len
gyeli házhoz tartozó gödör és cölöplyukak maradványait
találtuk meg.
Az ásatásokat folytatni szeretnénk, részben a meg
kezdett (X. szelvény) feltárása, részben a lengyeli ház
lehatárolása céljából, továbbá szeretnénk összekötni a
feltárt területet a Mithay Sándor által megkutatott,
egyelőre pontosan nem azonosított részekkel. Előrelát
hatóan a vizsgált területtó1 Ny és É felé szeretnénk ki
terjeszteni az ásatási területet.
Az ásatások során terepbejárást is végeztünk, amely
nek eredményeképpen a település kiterjedését lénye
gesen ki kell terjesztenünk K-i irányban, mintegy 800

m hosszúságban a Bittva D-re lejtő domboldalán. A
2000/2001 évi ásatások eredményeibó1, a község kezde
ményezésére, kamara-kiállítás készült.
Munkatársak: Regenye Judit, Simán Katalin.
T. BÍRÓ KATALIN
1 68. Lánycsók, Gata Csotola
( Baranya megye) Kö
2002. március 25. és április 22. között a Janus Pannonius
Múzeum Régészeti osztálya munkatársai terepbejárást
végeztek a tervezett M6-56 gyorsforgalmi út Baranya
megyei szakaszán.
A 23086. pontnál É-D-i dombvonulat Ny-i oldalán,
a szántásban szórvány középkori cserepek jelezték az
50x50 m kiterjedésű lelónelyet (66. sz.) .
Egy vízjárta, mocsaras részbe hajló földnyelv déli
oldalán, 200x200 méteres kiterjedésű területen közép
kori településnyomokat találtunk (67. sz.) .
Munkatársak: Nagy Erzsébet, Gábor Olivér régészek,
Krasznai Péter ásatási technikus, Tari Józsefné gyűjte
ménykezelő.
KÁRPÁTI GÁBOR

1 69. Letenye, Hergyó-földek
(Zala megye) Á
Az M7-M70-es utak találkozásánál a leendő letenyei sze
mély- és teherforgalmi határátkelő nyomvonalában 2002
áprilisában tovább folytattuk a tavaly megkezdett ása
tást (Z-701 lh.).
A tavaly talált meder szélességét két Ny-K-i irányú
kutatóárkunkban teljes egészében sikerült dokumentál
nunk, szélessége 44,5 m. Középen legmélyebb pontját a
mai felszíntó1 két méterre találtuk meg, ott az egykori
medret jelző faszenes-iszapos sötétszürke réteg vastag
sága néhol 30 cm. Rétegeiró1 metszetrajzot késztettünk,
kerámiát azonban csak a meder Árpád-kori telephez kö
zeli keleti szélén találtunk, beljebb csak fa-, kéreg- és
növénymaradványok kerültek elő, de csekélyebb szám
ban mint 2001-ben. A meder Ny-i felén sehol nem ta
láltunk régészeti jelenséget.
A lelónely K-i szélén még két gödröt tártunk fel köz
vetlen a humuszréteg alatt, így összesen 231 objektum
került elő. A nyomvonalon hosszában és keresztben há
rom, több száz méter hosszú kutatóárkot húztunk, de
valamennyi negatívnak bizonyult, csupán lerakódott
hordalékréteget találtunk két helyen, így a munkát egy
hónap után befejeztük. A két ásatási szezon alatt össze
sen 8500 m2-t tártunk fel.
STRAUB PÉTER

1 7 0 . Letkés, Széppa tak-puszta
( Pest megye) U
2002 szeptemberében földmunkák során régészeti le
lőhelyet bolygattak meg. A lelőhely a falutól É-ra, a

2 33

R ÉG ÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2002

Szép-patak É-i oldala mellett húzódó domboldal alsó
részén található (hrsz.: 045/1 , 042) . Mostani tulajdo
nosa lakó épületet, madárházat, üvegházat, tűzivíz
tároló-dísztavat kíván itt építeni. Helyszínelésemkor a
tűzi víztároló 1 m mélységig kiásott gödrének D-i olda
lában vörös színű, paticsos csík mutatkozott, előtte a
lemélyített felszínen a lengyeli kultúra cserepeit talál
tam.
A 2002. október 21. és november 29. között végzett
feltárás során kiderült, hogy a metszetben észlelt pa
ticsos réteg a lengyeli kultúra épületének omladékához
tartozik. A házat az egykori felszínre építették, 5-15 cm
vastag, vörösre égett, paticsos omladék jelezte. Ennek
eltávolítása után rajzolódott ki átlag 20 cm széles, vö
rös, paticsos sávként a falárok, amelybe az oszlophelyek
mélyülnek. A téglalap alakú épület hossztengelyének
tájolása É-D, meró1eges a közelben levő patakra. Szé
lessége 5,5 m. É-i, rövidebbik oldalát a földmunkákkal
elpusztították. Szerencsére azonban a tűzivíztároló göd
rének alján a sárgás altalaj szintjén kirajzolódtak az É-i
házoldal szerkezetét alkotó nagy oszlophelyek. Ennek
alapján az épület hossza 1 2-12,20 m lehetett. Tapasz
tott padlója nem volt, a belső járószintet sötétbarna, he
lyenként feketére égett föld alkotta. É-i harmadában, a
Ny-i oldal mellett került elő a 100-124 cm nagyságú, a
járószintre rakott, abból kiemelkedő, egyszer megújított,
enyhén domború platnijú tűzhely. A ház omladékában
több helyen cserépcsomók, illetve szétnyomódott edé
nyek feküdtek. A bejárat helye nem állapítható meg.
Kívül, a ház É-i oldala mellett kisméretű, enyhén méh
kasos hulladékgödör került elő (2. obi ) . Betöltésében
kevés lengyeli cserép volt, az alján ép nyéllyukas kóóal
ta feküdt. A leletanyagban festett cserép nincs, a kerá
mia alapján a település a lengyeli kultúra késői szaka
szához tartozik.
A lelóbely új, az MRT 9. kötetében nem szerepel.
KŐVÁRI KLÁRA

1 7 1 . Lébény, új plébánia
(Győr-Moson-Sopron megye) Á
Lébényben, az 1208-ban alapított bencés apátság udva
rán, közvetlenül a régészetileg védett telek mellett, a
Szt. Jakab tiszteletére emelt templomtól 50 m-re DNy
ra új plébániaépület kialakítását tervezték. Az építke
zés során Árpád-kori kisleletek kerültek elő, így meg
kezdhettük a leletmentő feltárást.
Az ásatás során az építési telken három nagyobb
kutatóárkot és három kisebb szondát kutathattunk.
A feltárás eredményeképp a gazdag középkori pla
nírozási réteg alatt, amivel a járószintet egyelték ki az
elmúlt évtizedekben, és ami földet az állítólagos közép
kori plébánia mellől hordtak, a gazdasági udvar objek
tumai kerültek elő. Összesen 21 régészeti objektumot
dokumentáltunk és tártunk fel, gödröket, mélikas ala
kú vermet, cölöplyuk-sorokat, árkot, illetve egy nagyobb
méretű, téglalap alakú gödröt, amiből több patkó- és

jászolszeg is előkerült, s amit így feltételesen gödöris
tállónak azonosítottunk.
Az ásatás rendkívül gazdag, reprezentatív kerámia
lelet-együttest eredményezett, ez a tény, valamint a fel
tárt objektumok jellege egyértelműen mutatnak egy gaz
dag monostor gazdasági udvarára.
Az ásatáson technikusként részt vett Riha Katalin
segédrestaurátor.
AszT ÁGNES

1 7 2 . Lickóvadamos, Lickó
(Zala megye) Á, Kk
2002 őszén lefektetésre kerülő MOL-vezeték földmun
káit tekintettük meg. Az NL-63 jelű kúttól délre fekvő
szántásban korábbi terepbejárásokon lelóbelyet nem fi
gyeltek meg. A mostani alkalommal talált lelóbely északi
végétó1 100 méterre északra kiásott vezetékárokban már
nem mutatkoztak leletek.
Lickóvadamos Lickó nevű településrészének délnyu
gati szélén, a Kislickói-dűlóóen, Gellénházi-patakba tar
tó, vizenyős Csaritás-völgyre meredeken lejtő domb te
tején és nyugati oldalán É-D hossztengelyű, 250x140 mé
teres területen elszórtan apró Árpád-kori és késő közép
kori edénytöredékeket lehetett gyűjteni a szántásban.
A lelőhely valószínűleg összefügg a Kislickói-dűlő
délnyugati végében a Lengyel- és a Gellénházi-patak
összefolyásánál Müller Róbert által bejárt, és a források
alapján a középkori Kislickó falu helyével azonosított
területteP A két helyszínt egy keskeny, rövid völgyecs
ke választja el egymástól.
A terepbejáráson részt vett Csatlós Rita régésztech
nikus.
KVASSAY JUDIT

1 7 3 . Litér, Bajcsy-Zsilinszky utca 5 1 - 5 7.
(Veszprém megye) ú
2002. november 20. és december 9. között csatornaépí
tésnél a fenti helyszínen 18-19. századi soros temető 18
sírjának leletmentését végeztem el.
A temetőt feltehetően 1732 (Litér újratelepítése a
török hódoltság után) és 1886 (ebbó1 az évbó1 való a
jelenleg is használatos temető legkorábbi sírja) között
használhatták. A feltárt sírok negyedénél volt melléklet:
rózsafüzérre való keresztek, gombok, csizmapatkó, ko
porsószögek.
Munkatárs: Szabó Adrienn régésztechnikus.
RAINER PÁL
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1 74 . Litér, Református templom
( M RT 2. k. 29/ 1 l h . )

(Veszprém megye) 1
A litéri polgármester telefonon történt értesítése nyo
mán 2002. február 20-án helyszíni szemlét tartottam a
lelőhelyen .
Hetekkel ezelőtt a templom D-i oldalán - az eresz
csatornából lefolyó víz elvezetéséhez - árkot ástak a
templom D-i falával nagyjából párhuzamosan, mintegy
80 cm mélységben. Ennek az ároknak kb. a D-i díszes
román kori bejárata előtti részén találták az embercson
tokat. Ezeket egy dobozba összegyűjtötték. Feltehetően
több csontvázhoz tartozó, s már korábban megbolyga
tott vázrészek ezek, néhány hosszúcsont- és bordatöre
dék, állkapocs stb. Nem nagy mennyiség.
Ugyanebben az árokban, szintén a D-i bejárat előtt,
az árok É-i (templom feló1i) oldalában, egy a templom
D-i falával párhuzamos falat is megfigyeltek. (Kapu előtti
egykori előcsarnok D-i fala?) Ottjártamkor az árkot már
visszatemetve találtam.
RAINER PÁL

1 7 5 . Lucfalva, Templom-hegy
( Nógrád megye) Á
A település határában a Templom-hegy keleti végén sar
kantyú helyzetű, kisebb csúcson, aljnövényzettel sűrűn
benőtt, erdős területen évtizedek (századok) óta folyik
turkálás, bolygatás. A terület tavaszi bejárása során ki
sebb-nagyobb földhányások, gödrök, a területen szét
szórva heverő embercsont és bontási törmelék jelezték
ezt. Az erősen fedett területen sáncok és árkok formá
jában néhány falvonulat, vagy annak helye is felismer
hető volt.
A 2002. augusztus 6-27. között elvégzett kutatás cél
ja a régészeti lelónely állapotának, korának és - lehető
ség szerint - kiterjedésének meghatározása volt. A mun
ka során a lelónely területén égtáji tájolású keresztár
kos szondázással É-D irányban 18 m, K-Ny irányban
24 m hosszban sikerült képet alkotni a lelónely állapo
táról, az ott található objektumokról.
A hat árokból, illetve szelvénybó1 egy többperiódu
sos, DK-ÉNy tengelyű templom szerkezete bontakozott
ki. Az 1 . , 2., 5. árokban és a 6. szelvényben egy a hatszög
két oldalával záródó, úgynevezett tengelypilléres szen
tély részleteit figyeltük meg. A habarcsba rakott kőala
pokból csak a törmelékkel visszatöltött alapárkok kerül
tek elő. Ezek mérhető szélessége 1 20, illetve 130 cm. A
töréspontokon támpillérek alapárkai voltak. Az 5 . árok
ban talált támpillért egy korábbi sírra építették. A 2. sz.
árokban előkerült másik alapárokrészlet feltehetően az
oltáralap helye. A törmelékbó1 szórványként egy kismé
retű ezüst vagy réz pecsétgyűrű került elő, fején stili
zált liliommal. Az alapozások a bolygatatlan apoka-agyag
altalajig nyúltak, az origóban felvett jelenlegi szinthez
képest 120-145 cm mélységig. A szentély járószintjét
részletekben 50 cm mélységben találtuk meg. Az 1. árok-

ban ez égett felületként jelentkezett. Az árkok beréteg
ződésében többszöri intenzív bolygatás figyelhető meg.
A szétterített törmelékben néhány padlótéglatöredék
is előfordult.
Az 1. sz. árok folytatásában nyitott 3. sz. árokban a
templom késői és korai szentélyindítása mellett előke
rült a korai hajó sarka, a késó'bbi hajó vagy egy északi
melléktér két falának kiszedett árka. Az alapárak szé
lessége 75 cm, mélysége 80 és 100 cm között változott.
A falak által határolt tér járószintje 45 cm mélység kö
rül van. E térben került elő az ásatás egyetlen habarcs
ba rakott kőfalmaradványa, egy 110 cm széles pillér,
amely feltehetően egy mellékoltár alapja. A korai szen
tély alapárkában az omladék kiemelését 168 cm mély
ségnél abbahagytuk a balesetveszély miatt. A korai, íves
szentélyalapárok szélessége 70 cm. Feltehetően a korai
hajónál tapasztalt technikával épült. A szentély és a ha
jó csatlakozásánál megfigyelhető volt a késői szentély
indításának alapárka is. A 1 20 cm mély alapárak végé
nél egyértelműen látszott, hogy a korai hajó sarkához
épített melléktér falánál késó'bb emelték.
A 4. sz. árokban került elő a korai templom hajójá
nak két falrészlete és a késó'bbi periódus nyugati záró
falának alapárka. A korai templom hajójának alapja dön
gölt agyagba rakott nagytáblás mészkő. Az alapfal mér
hető szélessége 110 cm. A korai nyugati zárófal széles
ségét a kutatóárok két oldalán álló facsoportok miatt
nem tudtuk megnézni. A 60 cm körüli mélységben elő
került kormos felület{í járószint a korai templomhoz kap
csolható. A 3. árokban leírt melléktér korai téglapadló
részlete 66 cm mélyen került elő. A késó'bbi nyugati zá
rófalnak részben megsemmisült alapárka került elő 75
cm-es mérhető szélességgel. A fal építésével két koráb
bi sírt is vágtak e ponton. A hajó késó'bbi járószintje vagy
36 cm körül lehetett (a korai templom falának vissza
bontási szintje), vagy a korainak tartott padlószintet
használták végig. Ez esetben a korai fal árokba eső sza
kaszának a késői templom terében is meg kellett jelen
nie. A szétterített bontási törmelékbó1 egy teljesen ép,
másodlagos helyzetű, 15. századi csontcsat került elő.
A régészeti jelenségek alapján az eddigi kutatásból
egy legalább három periódussal rendelkező templom
bontakozik ki. Az első periódusban egy viszonylag mély
alapozással, agyagba rakott kőalappal készülő, felmenő
falaiban valószínűleg már mészhabarcsba rakott kővel
készült, kb. 7x5 m belter{í hajóval, félköríves szentéllyel
épült templommal számolhatunk a 13. századból.
Késó'bb a hajóhoz az északi oldalon egy 3 m széles
melléktér épült oltáralappal. Ennek alapozása már ha
barcsba rakott törtkő. E tér vagy oldalkápolna, vagy mel
lékhajó. Jelenleg az sem tisztázott, hogy a nyugati záró
fal is e periódushoz tartozik-e vagy a késó'bbihez.
A harmadik ismert periódusban egy támpilléres, vi
szonylag nagyméretű ( 6x7 m) szentélyt építettek, amely
boltozott lehetetl. Rilka, a hatszög két oldalával záródó,
úgynevezett tengelypilléres formája építését a 15. sz.
második felére keltezi. A néhány festett vakolatdarab
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alapján valamilyen festése is volt. A templom legkésó'bbi
formájában 1 1 m hosszú hajóval rendelkezett, a tér
együttes belső szélessége legalább 10-11 m, de ha szim
metriával számolunk, 1 3-14 m. Miután a délnyugati
és északnyugati területről semmit sem ismerünk, e fel
tételezések cáfolata, vagy bizonyítása további kutatást
igényel.
A leletanyag a két említett tárgyon kívül nagyrészt
szórvány antropológiai anyag, kevés kerámia és vasszög,
téglatöredékek, vakolatdarabok. A Kubinyi Ferenc Mú
zeum régészeti gyűjteményébe került - 179. gyarapo
dási számon.
Munkatársak: Parditka Györgyi és Farkas Zsuzsan
na régészhallgatók.
MAJCHER TAMÁS

vény DNy-i sarkában egy késő Árpád-kori beásás nyo
ma került elő a mai felszíntől számított 170-180 cm
mélységben.
A feltárás során bebizonyosodott, hogy a jelenlegi
templom középkori előzményét találtuk meg. Bár nem
sikerült a jelenlegi templom előtti egyházas hely pon
tos rögzítése, valamint falmaradványokat, alapozó ár
kot sem leltünk, azonban az egykori templomot jelzi az
elplanírozott omladékréteg, a templom körüli temető
bó1 származó sok embercsont és feltehetően az egyet
len ép sír. Valószínű, hogy a középkori templom alap
jait az 1758-ban épült templom tereprendezésekor és
építésekor pusztíthatták el. A legalsó rétegben Árpád
kori réteg (település?) nyomaira bukkantunk.
GALLINA ZSOLT

1 76 . Ludas, Varjú-dűlő
( H eves megye) U, R, B, V, LT, Ge, Sza, H
A részletes tanulmányt lásd az 5. oldalon!
DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ

1 7 9 . Martonyi, vol t háromhegyi pálos templom- és
kolostorrom
( Borsod-Aba új-Zemplén megye) Kö
A falu felett, a hegyek között felépült kolostort 1341ben alapították a Tekesfiak. Pusztulása feltehetően a 16.
század közepe táján következett be. A kolostoregyüttes
bó1 meglepően kevés pusztult el, ami elsősorban a tele
pülésektó1 való jelentős távolságának köszönhető.
1998-ban és 2000-ben a régészeti kutatás során a
poligonális szentélyzáródású templom közvetlen kör
nyezetében húzódó feltöltést távolítottuk el, melynek
eredményeként nemcsak a lábazati párkányok váltak lát
hatóvá, hanem a szentély, a sekrestye és a káptalante
rem - omlással betemetett és eltakart - K-i, illetve D-i
falainak külső síkjai is. A munkálatok során sikerült meg
határoznunk a támpillérek méreteit és formáit. Kutató
árkainkkal tisztáztuk a különböző (belső és külső) szint
viszonyokat és azok egymáshoz való viszonyát. Végeze
tül, a kerengő D-i, templomhoz csatlakozó folyosójának
kitisztításával lehetővé vált a templom alaprajzi elren
dezésének aránylag pontos rögzítése. Az előkerült kő
faragványok a hajó és a szentély boltozatával, a temp
lom fő- és lábazati párkányával, továbbá az ablak- és aj
tónyílásokkal kapcsolatos ismereteinket bővítették.
A 2002. évi régészeti kutatás célja a templombelső
ben lévő vastag, nagyrészt köves omlásréteg eltávolítá
sa volt. Minderre a templom (hajójának lefedését is ma
gába foglaló) állagmegóvási munkálatait megelőzően
kellett sort kerítenünk, hiszen joggal remélhettük, hogy
az omlásban rejtőző kőfaragványok további - a helyreál
lítást is befolyásoló - adatokat szolgáltathatnak a bolto
zatok, a párkányok, a támpillérek és nem utolsósorban
az ablak- és ajtónyílások kőkereteinek pontos formai
meghatározásához. Mindemellett céljaink között szere
pelt a templom járószintjeinek nagyobb felületen tör
ténő feltárása, valamint a szentély É-i falához csatlako
zó sekrestyében lévő omlás kiemelése is.
A templom hajójában négy, míg a szentélyben két
szelvényt tűztünk ki. A sekrestye területét egyetlen szel
vénnyel kívántuk feltárni, azonban idő hiányában nem

1 7 7. Madocsa, Kormó ( Karmád-puszta)
(Tolna megye) Kö
A lelónelyet a Dunakönlődró1 Madocsára vezető ország
út D-i oldalán fekvő két kiemelkedésen azonosította Sza
bó Géza és Szécsi Attila. Leírásuk szerint a nyugatabbi
dombon, néhány középkori tégla mellett kevés ember
csonttöredéket találtak. 2002 őszén megismételt, célzott
terepbejárásaim során sem középkori téglát, sem em
bercsontot nem sikerült megfigyelnem a lelónelyen, a
dűlőút közelében csoportosuló téglák újkori dögkút ma
radványait jelölik.
K. NÉMETH ANDRÁS

1 7 8 . Magyarszék, templom
( Ba ra nya megye) Á, Kk
2002 júliusában gázvezetékárokban tapasztalt j elensé
gek nyomán egy 6x5 m méretű szelvényben kezdtünk
megelőző feltárást.
Bizonytalan újkori, alatta középkori omladékréte
get leltünk. A szelvényben az újkori omladékréteg alatt
egy 25- 30 cm vastag késő középkori réteget dokumen
táltunk. Benne nagyszámú embercsont, koporsókapocs,
13-16. századi kerámia, közvetlenül alatta pedig egy késő
középkori lengyel ezüstpénz (III. Zsigmond poltura) ,
amit 1614-1628 közötti években vertek (V. Székely
György meghatározása) került elő. E réteg alatt egy 70120 cm vastag, barna agyagos kevert réteg következett,
amelyben 13-15. századi kerámiát, középkori sarkan
tyút, vaskést, koporsószegeket találtunk. Ez alatt egy kö
zépkori gyereksírt bontottunk ki, a mai felszíntől szá
mított mélysége 170-190 cm. A gyereket koporsósze
gekkel összefogott koporsóban temették el. Az egyik
koporsószegen famaradványokat találtunk. A 2. szel-
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tudtuk befejezni. A szelvények feltárásának sorrendjét
oly módon állapítottuk meg, hogy a templom K-Ny-i,
illetve É-D-i tengelyében három - a terület rétegviszo
nyait hűen tükröző és tanulmányozható - metszetfal
jöhessen létre.
A templombelsőt vastagon borító 20- 110 cm, a ha
jó Ny-i falától a szentély irányába egyenletesen emel
kedő köves, habarccsal kevert omlásréteget legfelül esetenként kővel kevert - fekete humusz zárta le. A
szentélynek jelentős mértékben leomlott K-i falát is
elfedő - számos újkori beásással szabdalt - omlás egy
séges képet mutatott, csupán a hajó terében bővült ki
(vörösre és feketére) égett sávokkal, amelyek talán a
hajó fedélszékének leégésére is utalhatnak. A rétegek
ből jelentéktelen számú leletanyag került elő. Inkább
csak a 17-18., illetve a 19. századra keltezhető tál- és
korsótöredék. Az omlásrétegek alatt a hajóban egy sár
ga agyaggal kevert apróköves, míg a szentélyben há
rom, a fent említettel hasonlóságot mutató, egymás
tól azonban mégiscsak elkülöníthető réteget tártunk
fel. E három réteg csupán eltérő összetételük (több
vagy kevesebb kő) tekintetében, jellegükben azonban
nem különböztek egymástól. Annyi bizonyos, hogy a
legalsó, egységes réteg már bolygatatlannak volt tekint
hető. Számos helyen ennek az egységes rétegnek fel
ső, nagyjából 20-30 cm-es sávját a lezuhant boltozat
és kóoordái szakították meg. A hajó területén össze
függő padlóra utaló nyomokat nem találtunk. Azon
ban az omlásrétegek alsó sávjából előkerült, felületé
ben vörösre színezett, kisebb-nagyobb öntött terrazzo
töredékek egyértelműen utaltak az egykori padlóra.
Mindezekbó1 arra következtethettünk, hogy a leszakadt
boltozat nemcsak egyszerűen megsemmisítette az ön
tött terrazzo padlót, hanem súlya alatt az aprókővel
kevert sárga agyagos felső réteg is jelentős mértékben
megsüllyedt.
A hajó D-i falán lévő - az egykori padlóhoz igazodó
(azaz kiforduló) - vakolat alapján mégis meghatároz
ható volt a padló szintje, amely a Ny-i bejárat küszöb
kövének aljától 30-35 cm-rel mélyebben húzódott. A
diadalív alatti sávalapozás szélességében összefüggően
maradt ránk az öntött, 15-20 cm vastag, közvetlenül a
törtköves alapozásra fektetett padló. Megállapítottuk,
hogy a hajó és a szentély csatlakozásánál lépcső nem
épült. Ugyancsak nagyobb felületen maradt meg a szen
tély közepe táján - a hajó járófelületének szintjével
megegyező - öntött padló, melynek kiterjedését még
nem ismerjük. A fentiek alapján persze az is követke
zik, hogy a hajót és a szentélyt összefüggő, egyazon ma
gasságban kialakított, felületén vörösre színezett öntött
padló borította. A szentély D-i falán húzódó két vako
latréteg öntött padlóhoz illeszkedik, ami alapján a szen
tély padlójának megemelését valóban csak az ideigle
nesség, s még inkább a pénztelenség jellemzi, hiszen
vakolat vagy meszelés nem tartozik hozzá.
Az ajtónyílások környékén előkerült, aránylag
nagyszámú padlótégla arra utal, hogy a küszöbkövek

előtt - a templom padlójához kapcsolódó - egy vagy
két, a templomfal törtköves alapozásának szélességé
ben kialakított lépcsőfok borítására vörös anyagú pad
lótéglát használtak (20x20x4,6 cm, alsó lapján 2,6 cm
magas élszedéssel). A falakon két vakolatréteget sike
rült megfigyelnünk. Közvetlenül a falazaton egy vé
kony (0,4-5 cm) vakolat húzódik. Anyaga szürkésfe
hér színű, közepesen szitált homokkal kevert, mészrö
gökkel telített, melynek felületét több alkalommal is
sárgásfehérre meszelték. A felette lévő vakolat ennél
vékonyabb, anyagát mészrögökkel kevert sárgásfehér
színű homokból keverték ki, rajta fehér meszelésréte
gekkel.
A hajó és a szentély területéről 265 kőfaragvány ke
rült elő, melyek döntő többségét boltozati kóoordák tet
ték ki. Amíg a poligonális szentély boltozataihoz körte
tagozatos kóoordákat, addig az egykoron kétszakaszos
keresztboltozattal fedett hajó boltozásakor trapéz alakú
orrban végződő elemeket használtak fel. Kiemelkedő je
lentőségűnek tartjuk a szentély Ny-i részében előkerült
tárcsás zárókövet, amely a szentély téglalap alakú terét
lefedő kóoordás keresztboltozatához tartozott, míg a
szentély K-i felében a poligonális záródás boltozatának
erősen hiányos záróköve is felszínre bukkant. Sajnála
tos módon, a hajó boltozatának záróköveibó1 egyet sem
ismerünk, ám formai kiképzésük feltehetően nem sok
ban térhetett el a szentély boltozatait záró elemekétől.
Összehasonlíthatatlanul kevesebb számban képviselte
tik magukat azok a faragványok, melyeket a hajó és az
ablak, valamint az övpárkány, a kőkeretes ülőfülke vagy
a sekrestyeajtó elemeiként határoztunk meg. Végezetül
pedig említést érdemelnek a diadalív élszedett, nagy
alakú kváderei, amelyek a IV-V. számú szelvények terü
letén hevertek.
A szentély D-i falában kialakított 270 cm széles és
40 cm mély ülőfülke padkája 60-65 cm-el az öntött padló
felett húzódik. Az eredetileg valószínűleg övpárkány ma
gasságában záródó hátfalából (a szentély D-i fala) 70
cm maradt ránk. Mindkét szélén kőkeret fészkére utaló
nyomokat is megfigyeltünk. Elképzelhetőnek tartjuk,
hogy az ülőfülke előtti törmelékbó1 előkerült két farag
vány akár a fülke kőkeretének darabjai is lehetnek. A
hátfalon, valamint a meró1eges kávákon fehér meszelé
sű vakolat maradványai húzódnak, ám a fülke Ny-i fel
ső szélén fekete színű festésre utaló nyomokat is felfe
deztünk.
Az ülőfülke előtt, szorosan annak falához (azaz a
szentély É-i fala) építve egy törtkövekből falazott sírt
tártunk fel. A falazat kötőanyaga sárgásbarna földdel
kevert mészdús, jó megtartású habarcs. Alját habarcs
mészbe rakott kövekből falazták ki. Felülete habarccsal
simított. A kamra falának belső oldalát kivakolták. A
vakolat homokkal kevert mészrögös összetételű, me
szelve nem volt. A sír D-i falazata 40-45 cm-el emel
kedik ki az öntött padló fölé, és az ülőfülke paakájától
mintegy 10-15 cm-el alacsonyabban záródik. Többi fa
lát a padló szintje alatti sárga agyaggal kevert köves
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rétegig bontották el, feltehetően még a szentély bolto
zatának beomlása előtt. A teljesen kirabolt, eredetileg
a padló fölé 45-50 cm-el kiemelkedő sírkamra betöl
tése agyaggal kevert fö ld, melyben számos öntött
terrazzo töredéket is megfigyeltünk. Számos közülük
a falazott sír alján került elő, amiből arra következtet
hettünk, hogy a vörösre színezett öntött terrazzo pad
ló a sír kirablásának pillanatában még meglehetett. A
bolygatásban csupán néhány szórt csontot találtunk.
A koporsó vasalásai a kamra egyik sarkában kerültek
elő. A sírkamra mélysége az ülőfülke padkájától mért
163 cm, szélessége 95-104 cm, falának szélessége pe
dig 27-40 cm.
Feltárásunk nyomán eló'bukkantak a szentély poli
gonális záródását fedő boltozatának, felül élszedett le
mezzel, alul pedig vízszintes síkkal záródó, henger ala
kú - a középkori padló felett 80-85 cm-re húzódó konzoljai, valamint a boltozat hosszú vállindításai. Eb
ben az évben megkezdtük a sekrestyetért kitöltő om
lásréteg kiemelését, amelyet idő hiányában nem sike
rült befejeznünk. A szelvény feltárását 2003-ban fog
juk befejezni. Ugyancsak a 2003. évi feltárás feladatai
közé tartozik (a „helyreállítási" munkák befejezése
után) a templomhajóban (az É-i és a D-i fal hosszá
ban) meghagyott omlásrétegek kiemelése, a padló alatti
rétegek, valamint a templom alapozási síkjának meg
határozása.
SIMON ZOLTÁN - JUAN CABELLO

1 8 2 . Mencshely határa
(Veszprém megye) Kö, 1

A Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatóságának meg
bízásából 2002. július 31-én, augusztus 1-jén, augusz
tus 6-9-ig és 16-án (összesen 7 munkanapon) a Vöröstó
és Mencshely között kiépítendő telefonkábel fektetésé
vel kapcsolatos földmunkákat felügyeltem.
A régészeti munkák elvégzésére a Hungarokábel Rt
vel kötött szerződést a Veszprém Megyei Múzeumok
Igazgatósága. A felügyelet megkezdésekor kb. 1500 m
es szakasz már elkészült.
A felső 40-50 cm-es humuszréteget sárgásbarna,
barna agyagos réteg követte (50-60 cm), alatta sárga
színű agyagos homkréteg húzódott. A Nagyvázsony-Vö
röstó-Mencshely elágazástól kb. 300 m-re D felé szik
lássá változott az altalaj, ez a szakasz mintegy 400 m-en
folytatódott. Az árok mélysége 120 cm volt.
A földmunkák során két helyen került elő régészeti
leletanyag illetve objektum. Augusztus 6-án a Cser-te
tónöz vezető bekötőúttól 80 m-re É-ra a gép kerámiatö
redékeket fordított ki. Koruk valószínűleg középkor. A
kérdéses helyen régészeti objektum sem a metszetfal
ban, sem az árok alján nem mutatkozott. Augusztus 16án Mencshelyen, a temető mellett (a temető D-i végét
lezáró aszfaltúttól 29 m-re É-ra) az árok mindkét met
szetfalában illetve az árok alján jól kirajzolódott egy gö
dör foltja. A fekete színű betöltésben vörösre égett pa
ticstörmelék került elő nagy mennyiségben, kerámia
vagy egyéb leletanyag nem.
CSIRKE ÜRSOLYA

1 80. Medina. Sziget
(Tolna megye) Kö

A Medina-szedresi országúttól É-ra, a Sió és a Sárvíz
között fekvő középkori templom helyéró1 Gaál Attilától
szereztünk tudomást. Az 1970-es évek első felében egy
középkori templom maradványait bolygatták meg, 5
csontvázat ásva ki a templom körüli temetó'bó1. A Sió
hídjától É-ra kb. 200 m-re, a gáttól K-re 15-20 m-re kö
zépkori cserepeket találtunk, a lelónely Ny-i szélén tég
la- és kőtöredékeket is megfigyeltünk.
Ó noR JÁNOS GÁBOR - K. NÉMETH ANnRÁs

1 8 1 . Megyaszó, Hara ngod-ér
( Borsod-Aba új-Zemplén megye ) U

2002. szeptember 17-én helyszíni szemlét végeztünk Me
gyaszótól D-re, a Harangod-éri víztározó-beruházás te
rületén, ellenőrizendő, hogy a beruházó betartja-e a
beruházással kapcsolatos előírásokat.
A Fenyér-dűló'ben (1. lelónely) és a Szerelem-völgy
ben (2. lelónely) nincs nyoma a beruházáshoz kapcso
lódó földmunkák megkezdésének, így a régészeti lelő
helyek területe is érintetlen.
Az 1. lelónelyen újabb leleteket - neolitikus házi
kerámia töredékek, 2 vonaldíszes darab (Bükk?, Tisza
dob?) - gyűjtöttünk.
CSENGERI PIROSKA

1 8 3 . Mesteri, l n tapuszta
(Vas megye ) Ró, Á. Kk. Kú

A Berzsenyi Dániel Főiskola Történelem Tanszéke ré
gésztechnikus képzésének tanásatása keretében folytat
tuk a római kori villaépület, az Árpád-, késő közép- és
kora újkori temető előző évben megkezdett feltárását.
A római kori villaépület újabb, most megkutatott
részletének ismeretében már egy több helyiségbó1 álló,
erősen bolygatott épület-komplexum körvonalazható,
meszes habarcsba rakott, masszív kőfalakkal, helyenként
megmaradt tégla járószinttel. Pontos kora még nem
dönthető el, mert csak egy-két sigillata töredék és né
hány szórvány bronzérem és fibulatöredék került elő.
Az épületen kívül, annak É-i oldalán egy korabeli, tég
lából épített kemencét is feltártunk.
Az idei évben az 53-107. számú objektumokat tár
tuk fel, amelyek - egy-két kivételtől eltekintve - sírok.
Ezek között vannak Árpád-kori (pld. S-végű karikás:
74., 82. sír és vaskéses; 99. sír) és késő középkor-kora
újkori bronz pitykegombos (85. sír) temetkezéseik is.
A fiatalabb sírokban több esetben a koporsót is sike
rült megfigyelni. Jó néhány kora - mellékletek hiányá
ban - most még nem meghatározható. Megtaláltuk a
temető kőalapozású templomának egy részletét (ha
jó?) is. Az azonban még nyitott kérdés - és a jövő évi
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tanásatás egyik feladata erre választ adni -, hogy ez a
templom mikori.
Munkatárs: Nagy Ágnes, Nagy Marcella, Vámos Gá
bor régésztechnikus.
ILON GÁBOR

mait sikerült megfigyelni, kora bronzkor (makói), késő
bronzkor (gáva) , szarmata, de kiemelkedő jelentőségű
leletanyag nem került a felszínre a kevés kiásott o bjek
tumból.
M. N EPPER IBOLYA - SZILÁGYI KRISZTIÁN ANTAL

1 8Li . Mezőpeterd ha tára
( H ajdú-Bihar megye) B, LT, Sza, Á

1 8 5. Mezőszemere, Kismari-fenék
( Heves megye) U , B , Sza

A debreceni Déri Múzeum 2002-ben megbízást kapott
a MOL Rt-tó1 a Mezőpeterd, Gyűjtőállomás-Kismarja,
Nyugat 1. és Kismarja, Nyugat 2. gáztermelő kutak kö
zötti gázvezeték nyomvonalának régészeti állapotfelmé
résére. A március 23. és április 13. közötti terepbejárás
során 19 lelőhelyet azonosítottunk a nyomvonalon,
amely közül 6 lelónely bizonyult igen intenzívnek. Eze
ken a helyeken július 1. és augusztus 31. között megelő
ző ásatást folytattunk.
A Keserű-dűló'ben, a terepbejárás során 13. számot
nyert lelónely egy kiszáradt patakmeder mellett feküdt.
Összesen négy korszaknak a nyomait sikerült dokumen
tálni a 700 m2-nyi területen. Ezek közül kiemelkednek
a korai Árpád-korra (10-11. századra) datálható jelen
ségek és leletek, amelyek segítségével ezt a 150-200 év
re eső korszak kronológiáját biztosan lehet finomítani.
Az objektumok közül egy ároknak, egy gödörnek, egy
kemence-komplexumnak, egy háznak és egy épületnek
a nyoma, illetve leletanyaga mondható igen jelentős
nek. Az árok határolhatta ezt a települést, amelyen kí
vül már nem találtunk erre az érára datálható jelensé
geket. A ház egy tipikusnak mondható, kemencével el
látott, félig földbe mélyített, két cölöplyukas Árpád-ko
ri ház volt. Ennek a háznak az alapozása jóval sekélyebb
volt, mint az épület alapozása, amelyben két kemencé
nek a nyomára bukkantunk. Az analógiák szerint felte
hetó1eg „kenyérsütésre használhatták''. Ettó1 keletre volt
a két kemencéből és omladékaiból álló kemence-komp
lexum, amely több kérdést is felvet. Először is funkcio
nálhatott ez a jelenség külső kemenceként is, azonban
sokkal valószínűbb az, hogy egy háznak a maradványai
ról van szó, amelynek a nyomát a mezőgazdasági gép
munkák (fó1eg a mélyszántás) olyannyira megbolygat
ták, hogy mindössze ezek az objektumok és néhány le
letanyag maradt meg. A legfontosabb objektumnak
azonban egy gödör tekinthető, amelybó1 két tárgy ér
demel megkülönböztetett figyelmet. Az egyik egy pont
kör díszes, agancsból készített csonttárgy, amely eddig,
ebbó1 a korszakból, telepró1 még nem került elő. A má
sik pedig egy hullámvonalakkal díszített cserépbogrács
nak a peremtöredéke, amely ugyancsak ritkaságszám
ba megy. Összeségében az itt feltárt kora Árpád-kori te
lep meghatározó jelentőségű lesz a korszak kutatásának
szempontjából. Ezen leletegyütteseken túl még egy ké
ső bronzkori (gáva) tál tekinthető jelentősnek.
A Gát-szeg-dűló'ben a terepbejárás eredményeivel el
lentétben igen szegényesnek bizonyult a 14. számú le
lőhely. A 300 m2-nyi területen három korszaknak a nyo-

A leló11ely Szihalom község D-i határában, a Szihalmot
Mezőszemerével összekötő műút K-i oldalán, egy Ny
K irányú földút nyomvonalán található. A régészeti je
lentőségű terület az M3-as autópálya nyomvonalán vég
zett terepbejárások során vált ismertté, kutatására az
autópálya-építést megelőzően, 1995-1997 között került
sor. 1995-1997 között csak az autópálya nyomvonalát
kutattuk meg.
A 8 m széles és 150 m hosszú lehumuszolt útszaka
szon egy kb. 1200 m2-nyi területű, közepes fedettségű
régészeti lelónely került napvilágra. Az itt talált jelen
ségek három korszakba, az újkökorba, a bronzkorba és
a római császárkorba sorolhatók.
A régészeti jelenségek zömét képező telepjelensé
gek feltárását 2002 tavaszán, közel egy hónapos mun
ka során végeztük el. Az újkőkorból egy árokrészlet, a
késői bronzkorból pedig egy-két gödör, valamint egy
urnasír került elő. A telepjelenségek túlnyomó több
sége a császárkori szarmata időszakból való. Ebből a
korszakból feltártuk egy téglalap alakú, félig földbe mé
lyített, cölöpös szerkezetű ház maradványát, két füs
tölő vagy aszaló műhelyt, melynél az ovális tüzelő
gödröt a téglalap alaprajzú füstölőgödörrel félkör át
metszetű kürtő kötötte össze, valamint több, mint 30
méhkas alakú és hengeres formájú élelemtároló és hul
ladékgödröt.
A leló11elyen összesen 47 objektumot találtunk. Az
újonnan feltárt telepjelenségek és temetőrészletek (azon
túlmenően, hogy illeszkednek a korábbi feltárási ered
ményekhez) jól kiegészítik az eddigi ismereteket, és ér
tékes, új leletanyagot szolgáltatnak a hely történetéhez.
Az ásatás anyagi fedezetét a Nemzeti Autópálya Rt.
biztosította.
DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ - Ács CSILLA

1 86. Mindszent, Koszorús-dűlő
(Csongrád megye) H

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete
és a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Kutatóintéze
te által vezetett, A történeti genetika a magyar ethnogene
zis kutatásában című NKFP pályázati program kereté
ben, a 2002. évben három Csongrád megyei honfogla
lás kori temető hitelesítő feltárására került sor. A gene
tikai mintagyűjtés regionális szempontjait figyelembe
véve, a nevezett évben Csongrád megye t::i területét,
Szentes határát választottuk ki kutatási régiónak, ahol
néhány, Csallány Gábor által a 20. század első felében
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már részben feltárt 10-11. századi temető hitelesítő fel
tárását kívántuk elvégezni. Az ásatás az MTA Régészeti
Intézete és a szegedi Móra Ferenc Múzeum közös mun
kája volt.
A lelóbely Mindszent közigazgatási területén talál
ható, a településtó1 5 km-re K-re, a Koszorús-dűlő ha
tárrészben, a Koszorú-halom nevű kurgántól 1500 m
re K-re. A Szentest Hódmezővásárhellyel összekötő mű
útból a Nagyludas-halomnál Mindszent felé leágazó, ún.
Miási út D-i oldalán, egy ÉNy-DK-i irányú kiemelkedé
sen fekszik az egykori Csernák-tanya.
1936. július 18-án Mindszenten, a Csernák János tu
lajdonában lévő, 252. számú tanya területén a tulajdo
nos homokkitermelés közben honfoglalás kori gyerek
sírt bolygatott meg. A leleteket beküldte a szentesi mú
zeumnak. Ezt követően 1936 augusztusában Csallány
Gábor hitelesítő feltárást folytatott a lelónelyen, amely
nek során két további sírt tárt fel (ásatási dokumentá
ció: KJM RégAd: 85-76, 87-84, MNM RégAd: 276. M. IV.
II. 21/1972; 8 9 . M . II.; a leletanyag KJM RégGyűjt:
57.87. 1-8; közlés: FolArch (3-4) 1941, 186, 189) . Bálint
Csanád 1968 tavaszán, a Csallány Gábor publikációjá
ban szereplő térképvázlat alapján és Csernák János egy
kori tulajdonos feleségének segítségével azonosította a
lelóbelyet, ahol 1968. szeptember 3-6. között hitelesítő
feltárást végzett (ásatási dokumentáció: MFM RégAd:
85-76; leletanyag: KJM RégGyűjt: KJM 2000.2.1-3; köz
lés: RégFüz 1969, 5 0-51 ) .
A lelóbely további kutatását a z indokolta, hogy ko
rábban csak a tanya Ny-i oldalán folyt feltárás, így to
vábbi sírok előkerülésére lehetett számítani. 2002.
szeptember 16-20. között négy szelvényben 162 m2
felületet tártunk fel a tanyaépület különböző oldalain
(ásatási dokumentáció: KJM RégAd: 5 5 3 -2002; fotódo
kumentáció: KJM Fotótár 11307-11316) . M egtaláltuk
az 1968-as ásatás szelvényeit, további sírokat azonban
a kiterjedt kutatás ellenére sem fedeztünk fel. A ko
rábban feltárt három temetkezés - néhány további sír
a tanya körüli földmunkák során megsemmisült Cser
nák János elmondása alapján - egy kiscsaládi temető
része volt. További sírok a tanya épülete alatt nem zár
hatók ki, amint ezt Bálint Csanád is megjegyezte, ezek
a sírsorok azonban a tanya épületének sem a D-i, sem
az É-i oldalán nem futnak ki az épület alól, így a lelő
hely az épület alatti rész kivételével teljesen feltárt
nak tekinthető.
LANGÓ PÉTER - TÜRK ATTILA
1 8 7. Miskolc, Avas, Tűzköves
( Borsod-Abaúj-Zem plén megye) Pa
A Miskolci Egyetem BTK Ős- és Ókortörténeti Tanszé
ke 2002. augusztus 30.-szeptember 7. között folytatta a
területró1 1988-ban előkerült középső paleolit kovabá
nya-kumplexum feltárásáf. Az ásatás során 2x5 méte
res szelvénybó1 nyolc és félezer paleolit került elő, kö
zöttük típusos kőeszközök is, a kovabányászat objektu-

mai mellett. A leletanyag egy úgynevezett fogazott élű
moustéri iparhoz tartozik.
RINGER ÁRPÁD
1 88. Miskolc, Baradla-barlang
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő
2001 őszén kezdtük meg kutatásainkat a Magyar Nem
zeti Múzeum, a miskolci Herman Ottó Múzeum és az
Aggteleki Nemzeti Park közös kutatóprogramja kereté
ben. Első lépésként összegyűjtöttük a Baradla-barlangra
vonatkozó eddigi régészeti publikációkat. Ezek feldol
gozása során kiderült, hogy az elmúlt két évszázadban
készült dokumentációk minimálisan sem teljesítik a kor
szerű régészettudományos kutatások elvárásait. Ezért a
helyszíni munkák kezdetén az így „megismert" lelóbe
lyek azonosításával próbálkoztunk, ami csak részben volt
eredményes. (Meghatároztuk a legjelentősebb Baradla
ásatás, a Nyáry Jenő-féle 1876-77. évi munkálatok hely
színét.) Ugyanakkor néhány lelónely létét nem sikerült
megerősíteni, illetve eddigi kutatásaink nem támaszt
ják alá létezésüket.
A helyszíni bejárások alkalmával derült ki, hogy a
barlang aggteleki szakaszán jelentős mennyiségű felszí
ni leletelőfordulás (elsősorban cseréptöredékek) , illet
ve több régészeti réteg található. Ezért úgy döntöttünk,
hogy a barlang teljes magyarországi szakaszát bejárjuk
és felmérjük. 2001 októbere és 2002 júliusa között át
kutattuk az aggteleki szakaszt (beleértve a Csontház-ter
met, Róka-ágat, Cserepes-termet stb.) és a főágat, vala
mint a jósvafői szakaszon az Óriások-csarnokát, Mese
országot és az Arany-utcát.
A barlangban kisebb egységeket különítettünk el,
ezeket digitális térképen jelöltük, és a felszíni leleteket
ennek alaján csoportokban szedtük fel. A 830 munka
óra alatt 246 elhatárolt területen több, mint 10 OOO cse
réptöredéket gyűjtöttünk, amely anyag restaurálás és
régészeti feldolgozás alatt áll.
A kutatás eredményeként bebizonyosodott, hogy az
aggteleki oldalon a Csónakázó-tóig mindenhol jellemző
volt az őskori ember jelenléte, illetve igen sok, eddig
ismeretlen (dokumentálatlan és publikálatlan) telepü
lésnyomot leltünk. Nagyon sok helyen találtunk steril
agyagrétegek közötti, vagy cseppkő-réteg alatti őskori
kultúrrétegsort - fekete, szürke színű, néhány centimé
ter vastagságú, hamus, faszenes, kerámiatöredékekkel,
állatcsontokkal tarkított régészeti rétegeket. Ezek köze
lebbi vizsgálata fontos adalékot nyújthat a barlang ős
kori településtörténetéhez.
Szintén sok helyen fedeztünk fel az agyagban, met
szetben látszó, egykori cölöpökre utaló lyukakat, me
lyekre nagyobb területen rábontva esetleg az őskori
építmények szerkezetére vonatkozó adatokhoz jutha
tunk.
A kutatás meglepetései azok a tüzelónelyek, melye
ket a H angverseny-teremben, a Cserepes-teremben, va
lamint a Denevér-ágban találtunk, illetve egy további
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tűzhely a Fekete-teremben, a betonjárda mellett. Ez
utóbbi nagy részét gödör ásásakor tönkretették. Meg
maradt részének és környezetének régészeti feltárása megelőzendő a további pusztulást - nagyon fontos fel
adat. Itt radiokarbon kormeghatározásra alkalmas min
ták vételére is számíthatunk. Ezenfelül a tűhhely ma
radványa feltárás után a barlang látogatói számára lát
ványosan bemutatható is lenne.
A kultúrrétegek, tűzhelyek és cölöplyukak helyét
digitális térképen rögzítettük, azokat rajzban és fotón
(mintegy 800 digitális és több száz hagyományos felvé
telen) is dokumentáltuk. Munkánk során egyéb érde
kességekre is bukkantunk: becseppkövesedett őskori
edényekre és csontkupacokra, továbbá cseppkövek bel
sejében koromcsíkokra.
Munkatársak: Csengeri Piroska (Herman Ottó Mú
zeum), Markó András (MNM), Ernyey Katalin (Kultu
rális Örökségvédelmi Hivatal) régészek, Holl Balázs,
Marton Ádám informatikusok (MNM), Mersdorf Zsu
zsanna régészhallgató (ELTE Régészettudományi Inté
zet) .
REZI KATÓ GÁBOR

1 89. Mosonmagyaróvár, Erzsébet tér 1 1 - 1 2 .
( Győr-Moson-Sopron megye) Á
Mosonmagyaróvár mosoni részének központjában üz
letházat terveztek építeni. A régészeti feltárást a kora
Árpád-kori ispáni vár közelsége indokolta.
A tér az ispáni vártól ÉK-re fekszik, árkának felté
telezhető sarkától kb. 20 m-re. Közvetlenül a tér D-i
oldalában áll az a kicsi, Nepomuki Szent János tisztele
tére szentelt kápolna, amely a mosoni néphagyomány
szerint a középkori plébániatemplom helyén épült fel.
Bár ásatás híján azt igazolni nem tudjuk, de mivel a
kápolna építésekor már állt egy másik kápolna, szintén
az új plébánia közvetlen közelében és ennek, a kis ká
polnának semmilyen kifejezett többlet funkciója nincs,
elképzelhetőnek tartjuk, hogy valóban egy szakrális em
lékhely lehet. Ásatásunk során adatokat reméltünk a
mosoni suburbium épületeiró1, illetve a mezőváros szer
kezetéró1.
Bár nagyméretű kutatóárkunkban több Árpád-ko
ri objektum is előkerült, ezek jellege (árkok, gödrök,
cölöplyukak) nem ad támpontot a jobb megismerés
hez. Az újkori építkezések (a kutatóárkunkban két új
kori kút, illetve egy újkori kovácsműhely is előkerült)
átvágták és jórészt megsemmisítették a középkori ma
radványokat.
Az ásatást tovább nehezítette, hogy a telek mellett
piac működik, ahonnan nagy mennyiségű szemét ke
rült területünkre, többször rongálták objektumainkat,
kincskeresők is látogatták az ásatást. Emellett hatalmas
esőzések és árvíz akadályozta munkánkat.
Az ásatáson részt vett Winkler Mónika régészhall
gató (ELTE).
AszT ÁGNES

1 90 . Mosonmagyaróvár, Soproni u tca 1 2 .
(Győr-Moson-So pron megye ) Á

A mosoni városrész revitalizációjához kapcsolódóan
több feltárást végezhettünk az ispáni vár tövében. Ezút
tal a tavalyi Iskola utcai ásatási telkünkkel (ahol a vizes
árok egy szakaszát sikerült dokumentálnunk) közvetle
nül szomszédos, attól D-re fekvő telken kutathattunk.
A telek kívül esik a váron, a suburbium területének
egy részét fedi. Az utcából ismert többek között egy kö
zépkori templomszentély, amit feltételesen az esperesi
templommal azonosított Pusztai Rezső.
Ásatásunk során egy 6x20 m alapú kutatóárkot
jelöltünk ki. A kutatóárokban településobjektumot
nem találtunk, ám nagy mennyiségben került elő 1213. századi kerámia, illetve egyéb kisleletek, amelyek
közül ki kell emelni egy lófej formájú, finoman isza
polt, redukált égetésű, polírozott felületű aquamanile
töredéket.
Az ásatáson részt vett L. Szikora Eszter segédres
taurátor.
AszT Á GNES

1 9 1 . Mosonm agyaróvár, Újudvar, Új Tőrés
(Győr-Moson-Sopron megye ) Ró

2002. február 19-én Németh Alajos, a Múzeumbarát
Egyesület elnöke értesítése nyomán a helyszínen megbi
zonyosodtunk arról, hogy az Újudvar IV. állami gazda
ságtól D-re fekvő szántóterületen római telepjelenségek
(nagy mennyiségű kerámia, építési törmelék) találha
tók, feltehetően egy késő római villagazdaság maradvá
nyai. Évekkel korábban itt egy avar kisszíjvéget is talál
tak, amit Tomka Péter dokumentált. Temetőt ezért fel
tételezünk a helyen. A lelóbely jelenleg nem közvetle
nül veszélyeztetett, hiszen mezőgazdasági művelés fo
lyik rajta, de a műtrágyázás során földbe jutott anyagok
károsan hatnak a sekélyen fekvő fémleletekre.
AszT Á GNES

1 9 2 . Mosonszentmiklós, Gyártelep
(Győr-Moson-Sopron megye ) B, Á

A területen egy magánépítkezéshez kapcsolódó közmű
árok kialakítása során régészeti objektumok előkerülé
sével számolhattunk, hiszen a Béke úton fekvő telek köz
vetlenül határos a két évadon át kutatott „Gyepföldek"
nevű lelóbellyel.
A 2002 őszén végzett feltárás során 33 objektu
mot dokumentáltunk, illetve bontottunk ki. Ezek zö
me kora bronzkori (Makó kultúra) horizonthoz köthe
tő, de kisebb számban a 12. század második felében
megtelepedett Árpád-kori faluhoz tartozó telepjelen
ségek is előkerültek.
Az ásatás legfontosabb eredménye, hogy sikerült do
kumentálnunk egy komoly árokrendszert, amelynek ár
kai ÉNy-DK irányúak, egymástól 50-100-150 cm-re fek
szenek, 350-380 cm szélesek, mélységük átlagban fél
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méter. Feltételezhető, hogy ez az árokrendszer határol
ja az ovális alakú dombon fekvő lelőhelyünket Ny feló1.
Jelentősége, hogy ismételten igazoltuk, a Makó kultúra
népe nem kizárólag vándorló-nagyállattartó életmódot
követett, hanem hosszabb idejű megtelepedésükkel is
számolnunk kell.
AszT ÁGNES

1 9 3 . Mórahalom h a tára
(Csongrád megye) Sza, A. Á
2002-ben a MOL Rt. gázvezetéképítési beruházást kez
dett Csongrád megye DNy-i felén, Ásotthalom és Mó
rahalom térségében. Az Ásotthalom-Észak gyűjtőállo
más bekötése az Ásotthalom-Algyő gázvezetékbe prog
ram összesen hét (Mórahalom 18., 20., 23., 24., 69., 72.,
73 .. lh. ln: Szilágyi Anna: Mórahalom régészeti topográ
fiája és településtörténete. Kézirat. MFM RégAd: 220498; a lelónelyek neve az ott használt formában szere
pel) régészeti topográfiai lelónelyet érintett Mórahalom
város közigazgatási területén. Az építkezést megelőző
régészeti feltárást 2002. május 13-31. között, illetve
2002. október 31-én a szegedi Móra Ferenc Múzeum
végezte. A nyomvonal hét szakaszán folytatott ásatás
során összesen 1242 m2 területet tártunk fel, amelyró1
72 régészeti objektum és 442 lelet vált ismertté, döntő
többségében a népvándorlás korból (ásatási dokumen
táció: MFM RégAd: 3715-2002, 3716-2002; fotódoku
mentáció: MFM Fotótár: 5122-5299; leletanyag: MFM
RégGyűjt: 2002.16.1-442).
Mórahalom 18. lh. (IV körzet, Molnár-tanya): A lelő
hely a várostól 2 km-re D-re található, a IV. körzet É-i
részén, a Csipak-semlyéktől Ny-ra, az egykori Egyetér
tés TSz épületétó1 500 m-re DNy-ra. A lelőhelyen 1997.
március 10-én a szegedi Móra Ferenc Múzeum részéró1
régészeti terepbejárást végző Szilágyi Anna ezen a he
lyen felszíni telepnyomot lokalizált, amelyró1 őskori, avar
kori és Árpád-kori kerámialeletek kerültek elő. A lelő
helyen 2002. május 16-17. és 27-én végeztünk megelő
ző feltárást (ásatási dokumentáció: MFM RégAd: 37152002, 3716-2002; fotódokumentáció: MFM Fotótár:
5122-5140) . Összesen nyolc objektumot tártunk fel 123
m2 felületen, amelyekbó1 leletanyag nem került elő. A
szelvény környékén, a szántott felszínen számos Ár
pád-kori kerámiatöredéket találtunk, ezek alapján fel
tételesen erre a korra keltezhetjük a megkutatott te
leprészletet.
Mórahalom 20. lh. (IV körzet, Csipak-semlyék): A le
lónely a várostól 1,4 km-re D-re található, a IV. körzet
É-i részén, a Madarásztói-főcsatornától 400 m-re É-ra,
és az Ásotthalom, Kissor közötti műúttól 230 m-re D
re, egy É-D-i irányú keskeny földháton. 1995. novem
ber 11-én Szilágyi Anna ezen a helyen felszíni telep
nyomot lokalizált, amelyró1 őskori és avar kori kerámia
lderek kerültek-ető.-A lelónelyen 2002. május 16-17. és
27-én végeztünk megelőző feltárást (ásatási dokumen
táció: MFM RégAd: 3715-2002, 3716-2002; fotódoku-

mentáció: MFM Fotótár: 5141-5166). Összesen kilenc
objektumot tártunk fel 110,4 m2 felületen, amelyekből
leletanyag nem került elő. A szelvény környékén, a szán
tott felszínen avar kori kerámiatöredékeket találtunk,
ezek alapján feltételesen erre a korra keltezhetjük a meg
kutatott teleprészletet.

Mórahalom 23. lh. (IV körzet, Ásotthalom, Kissori ú t
III.) : A lelónely a várostól 1 ,1 km-re D-re található, a IV.

körzet É-i részén, az Ásotthalom-Kissor közötti műút
tól 100 m-re D-re egy mély fekvésű területen. 1996. no
vember 10-én Szilágyi Anna ezen a helyen felszíni te
lepnyomot lokalizált, amelyró1 őskori, szarmata kori és
Árpád-kori kerámialeletek kerültek elő. A lelónelyen
2002. május 15-22. és 27-28. között végeztünk megelő
ző feltárást (ásatási dokumentáció: MFM RégAd: 37152002, 3716-2002; fotódokumentáció: MFM Fotótár:
5167-5173). Összesen tizenkét objektumot tártunk fel
122 m2 felületen, amelyekből leletanyag nem került elő.
A szelvény környékén, a szántott felszínen számos szar
mata kerámiatöredéket találtunk, ezek alapján feltéte
lesen erre a korra keltezhetjük a megkutatott teleprész
letet.

Mórahalom 24. lh. (IV körzet, Ásotthalom, Kissori ú t
IV): A lelónely a várostól 1 ,4 km-re D-re található, a IV.

körzet É-i részén, az Ásotthalom-Kissor közötti műút
tól 300 m-re D-re, egy mély fekvésű területen. 1996.
október 5-én Szilágyi Anna ezen a helyen felszíni telep
nyomot lokalizált, amelyró1 őskori és szarmata kori ke
rámialeletek kerültek elő. A lelónelyen 2002. május 1517. és 28-án végeztünk megelőző feltárást (ásatási do
kumentáció: MFM RégAd: 3715-2002, 3716-2002; fotó
dokumentáció: MFM Fotótár: 5174-5188). Összesen öt
objektumot tártunk fel 143 m2 felületen, amelyekbó1 le
letanyag nem került elő. A szelvény környékén, a szán
tott felszínen számos szarmata kerámiatöredéket talál
tunk, ezek alapján feltételesen erre a korra keltezhet
jük a megkutatott teleprészletet.
Mórahalom 6 9. lh. (III. körzet, Gácsér-dűlő) : A lelő
hely a várostól 1 km-re DNy-ra található, a Gácsér-dű
lőt átszelő csatorna Ny-i magaspartján. 1996. október
24-én Szilágyi Anna ezen a helyen felszíni telepnyomot
lokalizált, amelyről szarmata és avar kori, valamint Ár
pád-kori kerámialeletek kerültek elő. A szántással erő
sen bolygatott lelőhelyen 2002. május 15-16. között vé
geztünk megelőző feltárást (ásatási dokumentáció: MFM
RégAd: 3715-2002, 3716-2002; fotódokumentáció: MFM
Fotótár: 5189-5200). Összesen négy objektumot tártunk
fel 104,25 m2 felületen, amelyekbó1 leletanyag nem ke
rült elő. A szelvény környékén, a szántott felszínen szá
mos szarmata kerámiatöredéket találtunk, ezek alapján
feltételesen erre a korra keltezhetjük a megkutatott te
leprészletet.
Mórahalom 72. lh. (III. körzet, Gácsér-dűlő, Balogh
tanya 20. sz.): A lelőhely a várostól 0,8 km-re DNy-ra

található, a Gácsér-dűlőt átszelő csatorna Ny-i-magcrs
partján. 1996. szeptember 25-én Szilágyi Anna ezen a
helyen felszíni telepnyomot lokalizált, amelyró1 szarma-
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ta és avar kori, valamint Árpád-kori kerámialeletek ke
rültek elő. A lelóbelyen 2002. május 14-31. között vé
geztünk megelőző feltárást (ásatási dokumentáció: MFM
RégAd: 3715-2002, 3716-2002; fotódokumentáció: MFM
Fotótár: 5 2 0 1 -5 2 2 2 ; leleta nyag: MFM RégGyűjt:
2002.16.199-344) 150 1112 felületen, a lelőhely D-i végét
azonban a tulajdonos hozzájárulásának hiányában nem
tudtuk megkutatni. Erre 2002. október 31-én került sor,
amikor további 132 m2 területen végeztünk ásatást. A
lelóbelyen egy avar telep részletét tártuk fel, összesen 7
objektumot.
Mórahalom 73. lh. (III. körzet, Gácsér-dűlő, Balogh
tanya 20. sz. - Kopasz-tanya II.): A lelóbely a várostól

0,8 km-re DNy-ra található, a Gácsér-dűlőt átszelő csa
torna Ny-i magaspartján. 1996. április 4-én Szilágyi An
na ezen a helyen felszíni telepnyomot lokalizált, amely
ró1 bronzkori (halomsíros kultúra), avar kori, valamint
Árpád-kori kerámialeletek kerültek elő. A lelóbelyen
2002. május 13-31. között végeztünk megelőző feltárást
(ásatási dokumentáció: MFM RégAd: 3715-2002, 37162002; fotódokumentáció: MFM Fotótár: 5223-5299; le
letanyag: MFM RégGyűjt: 2002.16.345-442) 357 m2 fe
lületen, amelyen összesen 27 objektum került elő. A le
lóbelyen egy intenzív avar telep részletét tártuk fel.
GULYÁS GYÖNGYI - TÜRK ATTILA

1 9 Li . Mórichida, Dom biföld, Faluhelyi l egelő
(Győr-Moson-Sopron megye) B

A Marcal bal partján lévő mórichidai homokbányában
alkalmi homokvétel során régészeti leleteket találtak,
ezért 2002 márciusában helyszíni szemlét tartottunk a
területen. A bánya nyilvántartott lelóbely, közel van az
Árpás-dombiföldi római kori lelóbelyhez, valamint ah
hoz a helyhez, ahol 1968-ban a Marcalban őskori eszkö
zöket találtak (Uzsoki andrás jelentése 1969) . A bányá
ból 2000-ben Figler András brozkori edénytöredékeket
gyűjtött.
A bánya területe most kibővült, bár friss homokvé
tel nyomát nem láttuk. A bányaprofilban beásás nem
látszott ugyan, de a leomlott földben, és a profil tetején
lévő humuszrétegben őskori (bronzkori) edénytöredé
keket figyeltünk meg.
Munkatárs: Szőnyi Eszter.
TOMKA PÉTER

1 9 5 . Muhi, Hosszú-dűlő
( Borsod-Abaúj-Ze mplén megye) Sza

2002. június 10. és 14. között végeztem hitelesítő lelet
mentést a lelóbelyen, ahol az M30-as út földmunkái
nak ellenőrzésekor Koós Judit a pálya melletti K-i árok
ban két betöltést figyelt meg.
A munkát gépi erővel kezdtük, 14+650-es kilomé
terjelzéstől indultunk É felé. 14+725-től még 10 m-t
feltártunk, azaz 85 m hosszú és 160 cm széles volt a
kutatóárok. Ahol elszíneződést tapasztaltunk, és csak

részben esett a kutatóárokba, ott rábontást végeztünk.
Összesen 12 objektumot rögzítettünk és tártunk fel.
Közülük sok régészeti anyagot nem tartalmazott. A töb
biből paticsdarabok, kevés de jellegzetes kerámiatöre
dék, vastárgyak darabjai és nagy mennyiségű állat
csont került elő.
Az árkok kidobott földjében jellegzetes hombár
edény-töredékeket, duzzadt peremszéleket és terra
sigillata darabokat találtunk, köztük egy leveles dara
bot is, melyen a tojásléc díszítés is szépen látszik. A le
lőhely nagyméretű császárkori telep.
B. HELLEBRANDT MAGDOLNA

1 96 . Murga, Schanzberg
(Tolna megye) Kö

A falutól DK-re, a Murgai-víz D-i partján, ÉNy-DK-i irá
nyú hegyhát É-i végén található a földvár. Jelenleg több
nyire bokros erdő fedi. A 47x15 m-es platót körben árok,
kívül sánc övezi. A hegy folytatása feló1 még két árok
védi, Wosinsky Mór 1892-ben az erődített részt csak
nem teljesen felásta. Átvágta az egyik sáncot is, de itt
leletet nem talált. A várat a népvándorlás korra keltez
te. Ásatási megfigyelései alapján arra következtetett,
hogy itt „fából s részint sártapaszos vesszőfonással ké
szült, hatalmas várépület állott".
1988-ban Nováki Gyulával és Sándorfi Györggyel
együtt végeztünk terepbejárást. 1993-ban és 1994-ben
Nováki Gyulával, 1998-2000-ben magam végeztem itt
és a környéken terepbejárást. 1994-ben Nováki Gyulá
val felmértük a várat. Alapterület: 47x15 m (0,07 ha) .
Tszfm. kb. 180 m rel. mag. kb. 45 m.
A 2002. évi szondázó ásatás célja Wosinsky Mór fel
tárásának hitelesítése, a vár korának megállapítása volt.
Mivel a várat erdő fedi, az árkok kijelölésénél figyelem
be kellett vennünk a fákat.
A védett területet 5 kutatóárokkal vizsgáltuk meg.
Ennek során tisztázódott a vár kora: a viszonylag sok
kerámia és kevés fémlelet alapján egyértelmű, hogy 13.
századi. Miután Wosinsky valóban csaknem teljesen
felásta a lakóterületet, ott csak kevés, általa is érintetle
nül hagyott eredeti rétegződést, objektumot találtunk.
Nehéz elkülöníteni, melyik árok Wosinskyé, és melyik
volt eredetileg alapozási árok. Ezért a 1 3 . századi Wosinsky által feltételzett - nagyméretű torony alap
rajzát cak teljes feltárással, szelvényekkel lehetne tisz
tázni.
MIKLÓS ZsuzsA

1 9 7. Nagyatád, Bódvica
(Somogy megye) Kk

Az ásatási helyszín közelében, a Bódvicai temető terü
letén 1999-ben dr. Magyar Kálmán végzett szondázó ása
tásokat. A templom feltételezett helye már korábban
ismert volt, 1733-ban egy egyházlátogatási jegyzőkönyv
kör alakjára is utalt. Az 1999-es feltárások után egy lel-
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kes helytörténész, Szép László, tovább kereste a temp
lom maradványait a temető területén, és kitartó mun
kájának eredményeként, annak É-i részén összefüggő
téglafalakat észlelt.
A július 15. és 28. között folyó ásatás a megtalált
falmaradványok tisztázására, illetve környezetének fel
tárására koncentrált. Az ásatás helyszínét (15x10 m) 6
darab, 5x5 m-es szelvényre osztottuk. A terület teljes
feltárását gátolták az 1990-es években belétemetett
bo szniai menekültek sírjai. A templom alapraj za
mindazonáltal így is kirajzolódott. A templom alapo
zásának utolsó 2-3 téglasorát találtuk meg, amely rög
tön a gyepszint alatt jelentkezett. A környékbeliek el
mondása alapján a temetó'ben az 1980-as években te
rületrendezés miatt a templomdombból legalább 50
cm-t eldózeroltak, és a földet a nagyatádi temetó'be
szállították. A 1 20-130 cm széles alapozásnál a téglá
kat agyagba fektették, azonban a téglák közti kitöltés
ként jobbára homokot használtak. A téglák kismére
tűek, jó megtartásúak, némelyek üvegesre égetettek.
A templom keletelt, tulajdonképpen 2 körívből áll. A
szentély külső fala enyhén sokszög alakú, amelyhez 2
csatlakozó támpillért tártunk fel. A teljesen kör alakú
hajóhoz a Ny-i oldalon szintén 2 támpillér csatlako
zott - itt sejthetjük a templom bejáratát is. A támpillé
rek, a templom többi részével együtt, ugyanolyan tí
pusú téglából épültek, és az alapozással kötésben van
n ak. A templom j árószintje sehol sem került elő. A
templom kora a 15-16. század fordulójára tehető,
mindazonáltal formája meró'ben szokatlan a korszak
ban. A templomtól 4 m-re K-re, a temető egy üres ré
szében egy újabb, 5x5 m-es szelvényt nyitottunk ab
ban a reményben, hogy talán itt középkori temetkezé
seket találunk. Összesen 27 sírt tártunk fel, néhányat
a templom területéről. Ezek többségénél megállapít
ható volt, hogy már a templom pusztulása után, tör
melékes földbe ásták őket. Az előkerülő 17-18 . századi leletanyag (olvasók, keresztek, franciakapcsok,
gombok, ko p o rs ó s z ö gek) is e zt támasztotta a l á .
Egyetlen többszörösen bolygatott sírból került elő egy
1514-es II. Ulászló érem, amely a templom tényleges
korát jelzi.
Konzulens: dr. Magyar Kálmán, rajzoló: Mészáros
Szilvia.
M. ARADI CSILLA

1 98 . Nagydorog, Pap-sziget
(Tolna megye ) Ő, Kö

Egy 1772-es térképen jelölt (TMÖL T. 131.) rom helyének célzott terepbejárását végeztem el. Bár a Sió és a
Sárvíz között fekvő területen ennek helyét nem sikerült azonosítani, az ártérbó1 enyhén kiemelkedő egykori kis szigeteken - kis relatív magasságuk miatt csak a
tetejükön - 3 ősk01f lelónelyet fedeztem fel., közűlűk az
egyiken kevés középkori anyagot is találtam.
K. NÉMETH ANDRÁS

1 99 . Nagydorog, Templom-domb
(To l na megye ) 0

A helyre neve alapján figyeltem fel, mert Nagydorog a
középkorban vélhetó1eg egyházas falu lehetett, ám he
lye nem ismert. A község D-i részétó1 kissé K-re fekvő,
kiszáradt patakágak által határolt területen nem buk
kantam leletanyagra.
K. NÉMETH ANDRÁS

2 0 0 . N agynyárád, Bólyi-dűlő
( Ba ranya megye) Ő, Kö

2002. március 25. és április 22. között a Janus Pannonius
Múzeum Régészeti osztálya munkatársai terepbejárást
végeztek a tervezett M6-56 gyorsforgalmi út Baranya me
gyei szakaszán. A 23127. pontnál, a Borza vízfolyástól dél
re a dombvonal északi oldalán hosszan eh1yúlt település
nyomára bukkantunk, amit vöröses, szürkés foltok jelez
tek. A 68. sz. lelónely kiterjedése 600x250 m.
Munkatársak: Nagy Erzsébet, Gábor Olivér régészek,
Krasznai Péter ásatási technikus, Tari Józsefné gyűjte
ménykezelő.
KÁRPÁTI GÁBOR

2 0 1 . Nagyszénás határa
( Békés megye) Sza, A, H

2002. október 22-én terepbejárást végeztem Nagyszé
nástól ÉK-re, az Orosháza-Szarvasi út Nagyszénástól cc.
5 km-re É-ra eső, K-i irányba húzódó, a térkép által is
névvel jelölt Telefonos út É-i oldalán.
32. számú lelónely: A Horváth-tanya - mely a régi
békési út mellett fekszik - vonalától Ny-ra a hátság fe
lületén nem találtunk cserepeket. A lelónely Ny-i ré
sze, amely nem igazodik a terepalakulatokhoz, csak szar
mata leletanyaggal szolgált. A lelónely középső részétó1
(Szendi-Horváth-tanya) kelet felé haladva fokozatosan
megjelent a gyűjtött anyagban a 9-10. századi kerámia.
A leló11ely elkeskenyedő. K-i szélén pedig szinte csak az
volt gyűjthető.
A leló11ely az É-i szélét tekintve a természetes dom
borzathoz igazodik, K-i vége szintén, a D-i része pedig
kissé lehúzódik a lapos részbe, de zömmel a partos ré
szen gyűjtöttünk itt is cserepeket. Terepjárásunk bebizonyította, hogy a gyűjtött leletanyag a Szendi-Horváth
tanya környékén és a K-i elkeskenyedő részen ugyanaz:
szarmata és 9-10. századi. A szarmata leletanyag nagyobb számmal képviselteti magát. Több kézikorongolt
darab is előfordult a leletanyagban, ezek közt van olyan,
amely aranyló csillámmal soványított, illetve olyanok
is, melyek soványító anyagában tört kövek, mész-tufadarabok találhatók, az edény falából kidudorodó módon. Mindez már a gepida korszakot (esetleg etnikum?)
idézi. A korongolt anyag zömmel szürke, dominál a vi-------iágosszUrke, felület1<eZelt l<erámia. Az egyík tölcséres
nyakú hombár (?) peremtöredéke a kézikorongolt fazekak peremkiképzésével mutat közeli rokonságot. Né-
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mely korongolt kerámia soványító anyagában erősen do
minál a homok, ettó1 törési felülete elmosódó. A szar
mata leletanyaghoz tartozik még egy szemcsés szerke
zetű őrlőkő töredéke is. A 9-10. századi leletanyagban
1 db bográcsperem, illetve föként fazék oldal és perem
töredékei fordultak elő. Jellemzőjük, hogy az égetés so
rán csak a felületek égtek át barnára, zömmel vöröses
színűre. A fazekak töredékeinél a homokos soványítás és
a jól iszapolt jelleg a meghatározó, igen finom kerámia
töredékekró1 van szó esetükben. Az oldaltöredékek igen
nagy számban díszítettek, hullámvonalasan és vízszinte
sen fésűzöttek, illetó1eg vízszintesen karcolt díszűek.
A szarmata leletanyag a 4. század végére, esetleg az
5. elejére keltezhető, míg a 9-10. századi leletanyag et
nikai besorolása kérdéses, bár a korongolt cserépbog
rács alapján inkább a honfoglalás korára keltezhető in
kább.
38. számú lelónely: A térképen tévesen Sallai-, he
lyesen Séllei-tanya helyétől Ny-ra mintegy 50-100 mé
terre található egy kicsiny, mintegy 20x15 méteres É
D-i irányú kiemelkedés, melyet azonban a térkép nem
jelöl. Ezen késő avar kori cserepeket gyűjtöttünk kis
számban. A tavasszal Gyenge Antal nagyobb mennyi
ségű leletanyagot gyűjtött a kiemelkedésen, mivel a le
lóbely szinte csak erre a kiemelkedésre korlátozódik.
A leletanyag zömmel utánkorongolt, hullámvona
lasan és vízszintesen fésűzött fazék-, oldal- és peremtö
redékekbó1 áll. A kézzelformált fazekak peremtöredé
kei között vannak elkeskenyedők is, kihajlók, az oldaltö
redékek díszítetlenek, a felületeken vörösre égtek, jó
iszapolásúak. A gyűjtött anyagban sütóbarang-töredé
kek is voltak.
Munkatárs: Gyenge Antal.
RózsA ZoLTÁN

202. Nemesvámos, Zsófia-lakópark ( Bal áca utca Kapsa utca - Pa tak u tca)
(Veszprém megye) U , Ró, A. Á
2002. május 14-én megkezdtük a Kapsa és Patak utcá
ban a közműfektetéseket megelőző régészeti feltárást.
A Patak utca Ny-i végében talált kb. 6x7 m-es nagy kö
vekkel, római kori tégla- és edénytöredékekkel, murvá
val, terrazzo töredékekkel betöltött gödör feltárásától
eltekintve a munkát az utcákban 2002. július 11-én be
fejeztük. A régészeti előfeltárást gépi humuszolással vé
geztük.
A Baláca utca régészetileg csaknem „üres" volt, a
rétegeket az újkorban erősen megbolygatták. A Kapsa
utca felső harmadában szinte alig észlelhető elszínező
désekkel jelentkeztek az eddig semmilyen adatban nem
szereplő avar sírok, összesen 15 (az 1. sír neolitikus gö
dör vagy őskori sír volt, a 17. sír pedig neolitikus csont
vázas sír). Az utca középső harmadától szinte a Patak
utca Ny-i végéig folyamatosan őskori, zömében neoli
tikus gödör- és árokredszereket bontottunk ki, amelyek
nek a mélysége gyakran meghaladta a 2 m-t.

Ugyanezen a szakaszon jelentkeztek a víz közelsé
ge (Nagykút forrása) és az agyagos talajra tekintettel az
Árpád-kori kemencék (3 db), és ugyanezért találtunk
fazekasnegyedet határoló falat illetve egy kemencerész
letet a Patak utcában. Ez utóbbiak római koriak. A meg
kutatott terület mintegy 3700 m2•
A Patak utca Ny-i végében jelentkezett egy nagy
köves, római kori téglákkal, edénytöredékekkel betöl
tött gödör. A római korban a gödröt valószínűleg anyag
nyerés (agyag) céljaira nyitották, majd egy közeli római
kori épület (esetleg temetkezóbely) bontási anyagával
rétegesen betöltötték.
Munkatársak: Csirke Orsolya régész, Trexlerné Szle
zák Judit grafikus.
PALÁGYI SYLVIA

2 0 3 . Németkér, Látóhegy
(Tolna megye) Kö
A korábban többször kutatott középkori templomhe
lyen, a hegy ÉNy-i lábánál, egy kb. 5x4 m-es mélyedés
ben és fó1eg ennek Ny-i oldalán elszórtan apró közép
kori cserepet, tégla-, kő- és habarcstörmeléket valamint
embercsontot találtam. A leletek legnagyobb számban
a mélyedésnek helyet adó domb meredek Ny-i oldalá
ban találhatók. A homokbányászással részben megsem
misített domboldal alján kb. 10x5 m nagyságú, hasonló
módon kialakult mélyedés fekszik. Feltehető, hogy a
templommaradványt az anyagnyerés, az évszázadok óta
folyó kincskeresés és az egész Látóhegyre jellemző rend
szertelen homokbányászat jórészt megsemmisítette. Er
re utal, hogy az építési törmelék ritka, koncentrálódása
nem figyelhető meg, a felszínen heverő darabok pedig
nagyon kicsik.
K. NÉMETH ANDRÁS

2 0 Li . Nógrád, Várhegy
( N ógrád megye) Kk

2002. április 2-12. között folytatódott a nógrádi vár fa
lainak konzerválása. Feltártuk az északi (ÉK-i) félkör
alaprajzú rondella, és az alsó, 17. századi várkapu közöt
ti falszakaszt. Ez a feltárás előtt csupán a kapu feló1i,
mintegy 15 m-es szakasza emelkedett a terepszint fölé.
A kaputól 26 m-re eló"került az ÉNy-i félkör alaprajzú
rondella maradványa. A rondella egybeépült a hozzá
csatlakozó várfallal, és egykorú az északi (ÉK-i) toronnyal
is. A megmaradt szintig földdel töltötték fel. A 17. szá
zadi kapu építésével egy idó'ben az ÉNy-i toronytól a
kapu felé húzódó varia falát köpenyezték meg kívülró1
úgy, hogy a régi és új fal között kb. 6 cm széles rést hagy
tak, melyet földdel töltöttek fel. A két fal között átköté
seket találtunk. Az újabb fal külső síkjában az Új-bástya
falához hasonlóan másodlagos helyzetű kváderkövek lát
hatók. Elképzelhető, hogy e fal, a rusztikás kapu és az
Új-bástya építése egy nagyobb, csupán részben megva
lósult átépítési tervhez köthetők. Erre az átépítésre az
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1626 utáni években kerülhetett sor. A félkör alaprajzú
tornyokkal jellemezhető kiépítés ezt mindenképpen
megelőzi. Az alapozás mellől előkerült leletanyag alap
ján e korábbi kiépítést legvalószínűbben a 16-17. szá
zad fordulójára tehetjük. A kis rondella közötti, egye
nes falszakasz mögött kőépület sarka valamint egy, a
falhoz épített kőfal indulása (belső támpillér?) került
elő. Az É-i torony felé eső részen a fal belső oldalán vako
latot és meszelésnyomokat lehetett megfigyelni, melye
ket É-ról agyagba rakott kőfal zár le. Feltehetően a várfal
belső oldalához tapasztott kisebb épület maradványa ke
rült elő. A várfal az északi torony mellett az alapozás te
tejénél mélyebben pusztult le, másutt a föl.menő fal né
hány kősora megmaradt. 16-17. századi leletanyagként
edénytöredékek, kályhaszemek kerültek elő.
Konzulens: Majcher Tamás.
TOMKA GÁBOR

2 0 5 . Nőtincs határa
( Nógrád megye) A

2002 szeptemberében szennyvízberuházást megelőző
terepbejárást végeztünk a falu környékén.
A Lókos-patakba folyó kis erecske É-i oldalán húzó
dó alacsony dombháton a Felsőpetényre vezető út által
kettévágva fekszik az egyik lelónely. A felszínt az erózió
igen erősen lekoptatta. Az út mindkét oldalán gyér szám
ban gyűjtöttünk leleteket, melyek avar koriak. A lelő
hely kb. 200 m hosszú és 80 m széles.
A szennyvíztelep helyén, a Lókos-patak kanyarjá
nál, a petényi út által kettévágva található egy másik
lelőhely. Ezt délró1 és keletró1 a Lókos-patak, északról
egy erecske határolja. Hossza 200, szélessége 100 m, fel
színe erősen lekopott.
BÁCSMEGI GÁBOR

206. Nyékl ádháza , Pap telke
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye ) U

2002 szeptemberében az M30-as autóút építéséhez kap
csolódó régészeti felügyelet ellátása során a Mályi és
Nyékládháza községek közötti bánya területén figyel
tem fel egy elmosódó paticsfoltra és néhány cseréptö
redékre.
Mivel a lelónely relatíve kis részre terjedt ki a bá
nya DNy-i peremén, ezért ezen a részen lehetőséget kap
tunk egy gyors leletmentésre. Az őskori település egy
É-D-i irányú, a bányától a Mályi-tó melletti üdülőte
lephez vezető dűlőút K-i oldalán helyezkedik el. Sze
rencsénkre - és ezt terepbejárási megfigyeléseink is iga
zolták - a lelónelynek csak egy igazán csekély része nyúlt
át a bánya által művelés alá vett területre. A dűlőút má
sik oldalán regisztráltuk a nagy kiterjedésű újkőkori te
lepülést, ahol 2002. szeptember 14. és 20. között lelet
mentő feltárást folytattunk.
A nagyjából 20x20 m-es felületen egy szabálytalan
foltban paticsomladék rajzolódott ki. Feltárása során az

omladékból nagy mennyiségben kerültek napvilágra a
Tiszadob-csoport jellegzetes fazekas termékei, házi-és
finomkerámia egyaránt. A bontás végén, a paticsfolt el
távolítása után egy kb. 7x4 m-es, sekély, szabálytalan
alakú és mélységlí gödör rajzolódott ki, mely gazdag új
kőkori leletanyaggal szolgált.
A leletmentés csak a művelés alá vett bánya terüle
tére korlátozódott, a dűlőút túloldalán elterülő telepü
lést jelenleg nem veszélyezteti földmunka.
Koós Junn

2 0 7. Nyírbátor, Báthori-rezidencia
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kk

2002. augusztus 9. és szeptember 1. között folytatódott a
nyírbátori Báthori-rezidencia tervezett műemléki hely
reállítását megelőző régészeti feltárás. Ebben az évben
négy területet szerettünk volna megvizsgálni, ezek közül
azonban idő hiányában nem kerülhetett sor az iskola ud
varán található és már több évtizeddel ezelőtt feltárt épü
letszárnyban hitelesítő árkok megnyitására. Sor került vi
szont a volt magtárépülettó1 É-ra egy 30x10 m-es felület,
a volt szülőotthon udvarán pedig egy 20x10 m-es felület,
továbbá a volt magtártól DK-re egy 1,5xl5 m-es K-Ny-i
kutatóárok, míg a volt szülőotthon É-i szárnyában az épü
leten belül egy a helyiségek alakjához és osztásához iga
zodó (tehát több felületbó1 álló) szelvény megnyitására.
Ezek segítségével több dolgot sikerült tisztázni.
A volt magtár előtti felületben a korábbi évek kuta
tóárkait negatívban kibontva felszedtük azt az építési
omladékot, melyben a már ismert figurális díszű, udva
ri mlívészeti szintű, zöldmázas kályhacsempék töredé
kei voltak, majd alatta kibontottuk a paliszád egyetlen
sort alkotó cölöplyukait. A volt szülőotthon udvarán és
épületében nyitott felületekben egy téglapadlós helyi
ség, két téglafal, égésrétegek és rengeteg újkori beásás
került felszínre. A Ny-i téglafal a szülőotthon D-i szár
nyának É-i fala alatt Ny-nak fordul, a K-i (udvar feló1i
lezáró) fal viszont É-on K-nek, a magtárépület irányába
fordul el (ezt a részt már ismertük Simon Zoltán 1999es kutatásából). A várakozásokkal ellentétben a vele csak
megközelító1eg párhuzamos másik fal nem fordult K
nek, hanem a téglapadlós burkolat végig továbbfut É
felé. Az egyes padlótéglák lerakásakor itt az É-i végen
többféle íves rakás kombinálásával valamilyen apszisos
felület lezárását oldhatták meg. Figyelemre méltó to
vábbá, hogy a Ny-i téglafal mindkét oldalán jelentkező
padlótéglák a fal két oldalán tökéletesen azonos vonal
ba vannak rakva, ami esetleg arra utalhat, hogy a mé
lyebbre alapozott téglafalat a padlóba utólag vágták be
le. Amennyiben a volt szülőotthon épülete elbontásra
kerül, a jelenségek jobban tisztázhatók. A rezidencia ko
rábban feltételezett 4., K-i épületszárnyának megtalá
lására húzott kutatóárok negatívnak bizonyult, bár 2 m
nél nem tudtunK mélyebbre jutni, mert a kutatóárok
alul tisztán homokos falai rendszeresen beszakadtak. Az
eddig feltételezett épületalaprajzot az idei év eredmé-

2 f.i7
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2002. április 10-én helyszíni szemlét tartottunk, hogy
néhány Jósa András által regisztrált lelónelyet lokali
záljunk. A gyulaházi határrészben még 3 halom állt és
a helyet is Hármas-halomnak nevezték. A kurgánok kö
zül kettő jól látszik, a harmadiknak azonban a néhány
héttel ezelőtti ásatáson már csak a foltját sikerült idő
közönként - megfelelő fény- és nedvességviszonyok mel
lett - észrevennünk. A dűlőút másik oldalán emelkedik
egy negyedik halom.
Munkatársak: Szó1ősi Katalin könyvtáros, Mester
Andrea gyűjteménykezelő.
IsTVÁNovns EszTER

nen cserepeket találni. Nagy mennyiségű, a halomsíros
kultúrához tartozó kerámiáról és kevés állatcsontról van
szó. Sok összeillő darab is van, de sok töredék is.
1. objektum: A bejelentő korábban innen mintegy
két ládányi cserepet szedett ki, és most is látható volt,
hogy a gödör falából mindenfelé kiállnak a cserepek. A
cseréphalom legmagasabb pontja a felszíntó1 mérve 25
cm mélyen volt. Innen 80-90 cm szélességben szabály
talan formában és kb. 25 cm vastagon hevertek egymá
son különböző edények töredékei. A kisebbek közül né
hány (fó1eg bögrék) majdnem ép volt.
Az edénykupac alatt, annak vonalától eltérő formá
ban rajzolódtak ki foltok 60-70 cm-es mélységben. Egy
gödör határozottan a szelvény ÉNy-i sarka alá fut, egy
másik félköríves foltja pedig a Ny-i szelvényfal alá megy.
Ezeket már - idő hiányában - nem bontottuk ki, célom
a cölöp helyének tisztázása és kitakarítása volt. Itt a cse
répkupac felszedése után a két folttól indulva (=gödör
széle?) a szelvényfal felé lejtett az objektum, közepe tá
ján pedig cölöplyukszerűen lemélyedt. A foltok, illetve
a cölöplyuk széléig az altalaj vörös homok volt, a cölöp
lyuk alját viszont világossárga, löszös, kicsit agyagos ta
laj jelezte. Betöltése nem vált el a gödör alsó részétől:
vörösessárga, kevert. Benne a cölöplyuknál már nagyobb
löszbabák, márgás csomók is voltak. Cserép nem nagyon
jött belőle. A gödör felső része nem teljesen egyértel
mű. A felső 20 cm vastag szántás után ugyanis egy fekete
foltos, kevert barna feltöltés jön - ebben fekszenek a cse
repek -, de ennek nincs széle, mintha valami járószint
lenne. Ugyanezt erősíti meg, hogy a 2. objektumnál is
találkoztunk ezzel a réteggel. Azt sem lehetett ebben a
keskeny árokban eldönteni, hogy a két folt és a kiásott 1.
objektum együtt alkot-e egy nagyobb, szabálytalan együt
test vagy különálló gödrök. Az 1. obj. mélysége a felszín
tó1 mérve: 110 cm. Ebbó1 a cölöplyuké 20-50 cm.
2. objektum: 60-70 cm-es mélységig folt nem jelent
kezett, de néha már egészen sterilnek tűnt a talaj. Itt
nem volt annyira vörös, mint a másik objektumnál. A
cserepek szórványosan, de folyamatosan jöttek mind a
humuszból, mind a járószintnek keresztelt rétegből,
mind az alatta húzódó alig kevert, sárgás rétegbó1. A
fenti mélységben a szelvény keleti fala mentén, enyhén
agyagos, löszös folt, illetve réteg jelentkezett, amelyik
tapasztott falra, illetve padlóra emlékeztetett. A kibon
tása utáni forma is megerősítette azt a feltételezést, hogy
valamilyen építmény része lehetett itt. K felé teljesen
szabályos egyenes vonalban záródik; É-i irányban vala
mivel szabálytalanabb. Oldalai enyhén íveltek. Az ob
jektum legalján 2-5 cm vastag szürke agyagos réteg hú
zódik. Teljes mélysége a felszíntől mérve 120 cm.
ALMÁSSY KATALIN

2 1 1 . Nyírlugos, Szabadságtelep
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B

2 1 2 . Nyírtass, Macskálló
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) V

A Folyási-dűló'b en lévő alacsonyabb hátak során húzó
dik végig a lelónely. Elég nagy területen lehet a felszí-

2001. március 9-én Istvánovits Eszter végzett helyszíni
szemlét Nyírtasson, ahonnan Jakab Attila régész egye-

nyeiben módosítani kell, egy tudományosan megalapo
zott helyreállítás kidolgozásához azonban még további
kutatásokra van szükség.
VIRÁGOS GÁBOR

208. Nyíregyh áza, Ipari park
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ) 0

Az Ipari park területén a korábbi években Árpád-kori
település nyomait tártuk fel. A jelenleg a beruházással
érintett területen, aminek nagyobb része korábban ipa
ri területként funkcionált, nagy felületen már kitermelt
és feltöltött részt találtunk. Ennek kihagyásával a mun
kagép homloklapát szélességében humuszoltuk le a te
rületet sávonként 2-3 m kihagyással. A továbbiakban
kézi nyeséssel dolgoztunk, de régészetileg értékelhető
nyomokat nem találtunk.
KURUCZ KATALIN

209. Nyíregyháza , Matróz u tca
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0

Egy távközlési bázisállomás építési területét vizsgáltuk
meg 2002. május 13-án, mert a közelbó1 (a Gyík-Mat
róz-Lovag utcák kereszteződésénél) egy bejelentés sze
rint régészeti leletek (valószínűleg avar kori vagy hon
foglaló lovassír) kerültek elő (JAM At. 99. 1 . ).
A vizsgált rész egy nem túl magas, É-D-i irányú föld
hát aljában van, a mély részen. Itt már gyakran vizes
kaszáló kezdődik, amelyiknek a végében árok is fut. A
kijelölt területen néhány középkorinak tűnő cserepet
találtam. A 4,2x4,2 m-es kiásott területen a humusz vas
tagsága 40 cm körül van, alatta sárga agyag jelentke
zett, régészeti j elenség nélkül.
ALMÁSSY KATALIN

2 1 0. Nyírkarász, gyulaházi határ
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza
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temi hallgató jelentett be lelőhelyeket. A Macskálló ne
vú dlílőrészen egy kiszántott ház szürke foltja is jól lát
ható volt, amelyiknek a környékéró1 kora vaskorinak tú
nő cserepeket gyújtöttek. A körülmények alapján szük
ségesnek látszott a leletmentés, amelyet 2002. február
28. és március 6. között végeztünk el a területen (hrsz:
020/6).
A leletmentés során egy 470x480 cm-es, lekerekí
tett négyszög alakú, cölöplyuk nélküli épületet tártunk
fel. Betöltésében hamus, égett omladékkupacok. A kö
zött viszonylag bőséges leletanyag került elő, amelyik
bó1 említést érdemel két áttetsző amforagyöngy és egy
hallstatt típusú vaskés. Az objektum fölött a humusz
vastagsága 60-70 cm, tehát további leletmentés - leg
alábbis egy mélyszántásig - nem szükséges.
ALMÁSSY KATALIN

2 1 3 . Ozora, Ferences kolostor
(Tolna megye) Kö
Ozora község területén 2002. májusában gázvezeték-há
lózat árokrendszerének kiásása során több szakasszal át
haladtak a Nagy Emese által 1957-ben részlegesen fel
tárt ferences kolostor területén.9 Az árokszakaszokban
jelentkező régészeti jelenségek, falak, rétegek vizsgála
tát, felmérését, leletmentését végeztem el. Ennek során
az egyik árokban feltehetőleg a kolostor Ny-i zárófalát,
és a mellette jelentkező falszakaszt dokumentáltuk. A
Petőfi utca előtti árokszakaszban feltehetó1eg a temp
lom hajójához tartozó falszakaszt tártuk fel. További árok
a kolostor DNy-i részét érintette. Ebben minden való
színúség szerint a kerengő K-i oldalához tartozó falsza
kaszokat és a DK-i részen lévő padlótéglával burkolt he
lyiségek részleteit tártuk fel.
Vízi MÁRTA

2 1 4 . Ozora, Várkastély
( Tolna megye) Kö, Tö
A várkastély környezete helyreállításának előkészítésé
re 2002. április eleje és augusztus vége között közel két
hónapos feltárást végeztünk.
Célunk kettős volt. Egyrészt a külső várfalak még
ismeretlen részeinek feltárása, másrészt a betöltött vár
árok egykori szintviszonyainak megismerése. Míg az el
ső feladat az álló épület É-i és a K-i homlokzatai előtt
már korábban megnyitott kutatóárkok bővítésével illet
ve mélyítésével látszott megoldhatónak, az árkot - hi
szen az ezen a két oldalon már köz- illetve magánterü
letre esik - D-en illetve Ny-on nyitott kutatóblokkokkal
vizsgálhattuk. Ez utóbbiak közé kell sorolnunk a D-i vár-

9

NAGY EMESE: Az ozorai ferences kolostor. Fo!Arch XX. (1969) 135153; NAGY EMESE: Az ozorai ferences kolostor. ln: Ozorai Pipa
emlékezete. 1987.

fal előtti területet átvágó árkot is, melyre elsősorban
azért volt szükség, mivel itt érkeznek be a várat ellátó
közmúvek.
A kutatóárkok most vizsgált É-i illetve K-i, a vár te
rületét lezáró kerítésig terjedő szakasza - fó1eg É-on már kifejezetten arra a meredek rézsúre esett, amely mint ezt most ismét igazolhattuk - a várfal (már a török
hódoltság elején bekövetkezett) pusztulása után, az an
nak belső oldalához támaszkodó feltöltés lecsúszásával
keletkezett. Az ebbó1 következően elég nehéz körülmé
nyek között végzett munka során sikerült meghatároz
nunk a palotaépület É-i falával közel párhuzamos egy
kori É-i várfal Ny-i kétharmadát, beleértve az ÉNy-i sa
roktorony (az itt kialakított újabb kori pince építésekor
el nem bontott) maradványait is. E várfal maradványai
azonban Ny-ról K félé haladva egyre mélyebben kerül
tek elő, sőt, a K-i szélső árokban az ÉNy-i torony megta
lált falkoronájától mért 250 cm-es mélységben még
(már?) nem is mutatkoztak. Ugyanígy a K-i oldalon már
korábban nyitott két kutatóárok további jelentős mélyí
tésével sem került elő semmilyen, esetleg kidó1t-elbon
tott falra utaló nyom - annak egykori létét ma csak a
DK-i torony már korábban meghatározott É-i falindítá
sa igazolja. Emiatt természetesen nincs ismeretünk a
feltételezhető ÉK-i saroktoronyról sem.
Hangsúlyozni kell, hogy az utóbb említett árkok al
só részén végig teljes egészében természetes állapotú
nak, emberkéz által nem bolygatottnak túnő illetve tart
ható sárga löszben mélyítettünk, azaz azt is állíthatnánk,
hogy a fal e részen már nem is kerülhet elő. Ennek a
következtetésnek azonban ellentmond az a megfigye
lésünk, amelyre az É-i oldal több kutatóárkában nyílt
lehetőségünk, itt a kidőlt várfal csonkjára több helyen
másodlagosan ráfolyt a sárga lösz, amelyet ugyancsak
nem tudtunk elkülöníteni a biztosan (?) bolygatatlan
részekró1. Ezt a régészeti-stratigráfiai problémát tehát
a rendelkezésre álló idó'ben és anyagiakból végül is nem
sikerült megoldanunk, annak ellenére, hogy ez a mű
emléki helyreállítás szempontjából különösen fontos
kérdés.
A várfalak kutatásához kapcsolódóan feltártuk még
az É-i palotafal előtti terület egy korábban a kutatás szá
mára hozzá nem férhető felső részét is. Itt a hódoltság
kori sáncokra vonatkozó megfigyelések mellett sikerült
napvilágra hoznunk egy eredetileg 8x6 m-es külső mé
retú, eredetileg a várfal belső oldalához épített kis, vé
kony falú kőépület alapozásának D-i részét, nagyobbik
É-i része a várfallal egyidó'ben pusztulhatott el.
A Ny-i és a D-i várárkokban nyitott blokkokkal nem
csak az eredeti árokmélységet sikerült tisztáznunk - to
vábbá a D-i árok szélességét -, hanem fontos adatokat
is nyerhettünk e terület hódoltság kori változásairól. Így
meghatározhattunk egy, a már részben feltöltött árok
ba késó'bb beásott „új" árkot. Nem kevésbé fontosak
azonban az egykori- D-i és Ny-i hidak pillérei vonatko
zásában nyert adatok.
FELD ISTVÁN - GERELYES IBOLYA - GERE LÁSZLÓ
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2 1 5 . Ófehértó, római katolikus templom
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) ú

2002. május 14-én a templom szigetelési munkálatai so
rán emberi csontvázakra bukkantak. A helyszínen meg
állapítottuk, hogy a templom lábazati szigetelése során
ásott mintegy 30-40 cm széles árokban a mai felszín
alatt 10-15 centiméternyire másodlagos helyzetben
visszadobált sírokra bukkantak. A temetkezések a temp
lom körüli temetőhöz tartoznak, s azokat a templom
korábbi bővítési, iletve renoválási munkái során már
megbolygatták. Az árkokat már tovább nem bővítik, így
a feltárás szükségtelen.
IsTVÁNOVITS EszTER - ALMÁSSY KATALIN

2 1 6 . Ópusztaszer, Szermonostor
(Csongrád megye) Kö

A 2002. június 3-tól augusztus 23-ig zajló feltárás ered
ményei röviden a következők:
A 95/4-95/5-95/6-01/1-93/2-95/2 szelvénysor te
rületén mindenütt elértük és kibontottuk az úgyneve
zett „fakolostor" helyiségeinek a 4. szintjét. Ez az épü
let legkorábbi periódusa. Megfigyelhető volt, hogy az
ezek szerint immár négyszer megújított É-i szárnynak
a helyét is módosították („eltolták") egyszer az átépí
tések során: az egyes helyiségek azonban következete
sen megőrizhették funkciójukat. A „fakolostor" alatt
elél'tük a tatárjárás előtti, úgynevezett „kőkolostor" ud
varának a 2. szintjét a 95/4-93/2. szelvényekben. Ez a
már korábban feltárt szelvényekhez hasonló módon
itt is erősen kőtörmelékes szint, aminek ráadásul egy
kb. 3x3 m-es területe igen apró vörös márványtör
melékkel van borítva. Ezt a területet három oldalán
oszlophelyek sora határolja: valószínű tehát, hogy a
'80-as években feltárthoz hasonló kőfaragó (mű)hely
állhatott itt is. A munkahelyet fedett fészerként tud
juk elképzelni. Ez alatt a szint alatt két földbe mélyí
tett műhelygödröt tártunk fel. Az egyik (02/17. gödör)
5,5 mx3,5 m-es szabályos, ovális, lépcsőzetes kialakí
tású gödör, az É-i végén az oldalfalába egy egyszerű
földfalú kemence volt kialakítva. Betöltésében igen sok
hamut figyeltünk meg, funkciója azonban sajnos nem
derült ki. A másik (02/28. gödör) jóval kisebb, erősen
átégett oldalfalak és vastag hamubetöltés jellemezte.
Alakja és egyéb jellemzői alapján ércpörkölő gödörnek
tartható. E műhelygödrök érdekessége az a tény, hogy
az 199 3-ban feltárt harangöntő gödör közelében ke
rültek elő, tehát szemmel láthatóan a tatárjárás előtti
„kőkolostor" udvarának a közepén volt egy, a tűzve
szélyes tevékenységek számára használt műhelykörzet.
További érdekességnek számít a „fakolostor" marad
ványait vágó, 14. század végi 15. századi, szokatlanul
mély terménytároló gödrök sora. Egy sorozat legalább
2,5 m mély, szabályosan kialakított ilyen gödröt tár
tunk fel gazdag leletanyaggal, melyek a késő középko
ri mezőváros lakóit szolgálhatták.
VÁLYI KATALIN

2 1 7. Ölbő, 1 . kútvezeték
(Vas megye) Ő, Ró, Kö

2002. augusztus 21-28. között lezajlott az ölbői 1. kútve
zeték megelőző régészeti feltárása. A tervezett nyomvo
nal több helyen is érintett őskori, római és középkori ob
jektumokat, melyek közül kettő kemence volt. A lelet
anyag túlnyomó részt középkori (11. és 14-15. századi)
kerámia volt, kevés tegula és állatcsont került még elő.
Kiss PÉTER

2 1 8 . Paks, Dunakömlőd, dögkút
(Tolna megye) Ró

2002. március 27-én lakossági bejelentés érkezett a Vá
rosi Múzeumba, hogy Dunakömlődön, a sportpálya irá
nyából a faluból kivezető földesút jobb oldalán, az út
mellett húzódó patak mentén, az utolsó házaktól 3-400
m-re, a fenyves előtt, az esőtó1 megmosott mélyszán
tásban római cserepeket, terra sigillatát, szövőszékne
hezéket és vastárgyat találtak. A hely Dunakömlődtó1
Ny-ra, a Vörösmalmi-árok É-i oldalán, mély és száraz
szántásban fekszik, a fenyveserdő és egy kis erdősáv kö
zött, amely a dögkutat is magában rejti. Néhány évtize
de a kb. 100xl50 m nagyságú terület közepén egy sáv
ban még szó1ő húzódott, valószínűleg ehhez tartozott a
lelónelyen ma is álló kis ház. Leleteket kb. a 1 10-420 m
szintvonalak között találni, ameddig a domb merede
kebben emelkedni nem kezd. A ház és az erdősáv kö
zött több a lelet, bár a ház és a fenyves közt is található
igen szórványosan. A lelónely központja az erdősáv szé
létó1 5-10 m-re, a dögkút vonalában található kb. 5x5
m nagyságú építési törmelék-sűrűsödés, ahol (peremes)
tégla- és kőtörmelék mellett egy valószínűleg párkány
hoz tartozó, párhuzamos, ferde kannelúrákkal díszített,
kb. 25 cm-es mészkőtöredéket is találtunk. Ennek kör
nyékén, fó1eg tó1e D-re, e rész DNy-i részében több ha
mus és egy vörös foltból gyűjtöttük a kevés, jellegtelen
és nem túl rangos, 3-4. századi kerámiát.
Az erdősávtól D-re, az elgereblyézett veteményes
kertben, valamint a dűlőúttól D-re alig, Ny-ra pedig az
elsimított szántásban már nem találtunk leletet. Felte
hetően csak egy magányos római kőépülettel és a hozzá
tartozó egyéb építményekkel számolhatunk itt.
K. NÉMETH ANDRÁS

2 1 9 . Paks, Dunakömlőd, Lussoni u m castel l u m
(Tolna megye) R ó , Kú

A 2002. július 1 . és 31. között zajló ásatás az előző évi
ásatás szelvényeinek a tisztításával és a részben vissza
töltött, de még további feltárást igénylő szelvények és
szelvényrészek ismételt kibontásával kezdődött.
Az erőd É-D-i főútjának Ny-i oldalán már a koráb
bi években kirajzolódott egy korai faszerkezetű, és egy
késó'bbi kő építésű barakk, amelynek az ásatási évben
sikerült a fontosabb szerkezeti sajátságait meghatároz
ni. Egy metszetben sikerült a 10/11 szelvény Ny-i, már
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az omladékos partoldalba eső részén megtalálni a ba
rakképület Ny-i zárófalát, a 10/13 szelvényben pedig a
K-i főfalát. Eszerint az É-D irányban húzódó kőépület
K-i helyiségsora 7,5 m, Ny-i helyiségsora pedig 4,7 m
széles volt. A helyiségek É-D irányú kiterjedése változó
volt, a tárgyévben É-on talált, eddigi utolsó keresztfa!
3,8 m széles helyiségeket határolt. Ettó1 délebbre a ta
valyi ásatás egy 1 m, valamint egy legalább 4 m széles
helyiséget hozott napvilágra. A barakképület falai szá
raz kőalapozásúak voltak, és a helyenként megmaradt
habarcsos maradványok alapján felmenő falai kó'bó1 ké
szültek. A barakképülethez nyitott porticus csatlakozott
az út mentén a K-i oldalon, amelynek a korábbi évek
eredményei alapján a korai periódusban ásott cölöplyu
kai és faoszlopai voltak. Biztosra vehető, hogy a kőépü
lethez is porticus tartozott, ennek a nyomait azonban mivel azok a fennsíkra való feljárást biztosító nyomsáv
alatt helyezkednek el, nem lehetett vizsgálni. Megástuk
viszont ezt a területet a 10/13 szelvény egy részében
olyan mértékben, amennyire ezt a sávot meg lehetett
közelíteni. A rendkívüli szárazságban és hőségben az éve
ken át közlekedésre használt kemény részen a porticus
területének egy sávját sikerült feltárni. Kirajzolódott an
nak járószintje, amelynek D-i részére a késő római őrto
rony törmeléke omlott rá, de ugyanitt sikerült a barakk
épület K-i falát is föltárni egy ajtónyílással, amely a jelen
leg legészakibbként ismert helyiségébe vezetett.
Előkerült annak a késő római épületnek az újabb
falszakasza is, amelyet a megelőző évben sikerült talál
ni. Ennek falába tegulákat is raktak, ami a korszakra jel
lemző rétegesen váltott falrakásra enged következtetni
még akkor is, ha a megmaradt részek a fal legalsó szaka
szából valók.
A barakk jelenlegi ÉNy-i sarkában folytatódott az
előző évben megkezdett munka a korai rétegekben. A
tavalyi terrazzós felülettó1 É-ra több korai réteg vágta
egymást, és az egyikben, amelyik egy korai gödör volt,
az égett hamus rétegben számos igen jó minőségű, rész
ben kiegészíthető 1. századi (Claudius-Vespasianus-kor)
terra sigillata, házi kerámia, és ugyancsak e korból szár
mazó üvegedény darabjai kerültek elő.
A munkába vett terület felső rétegei meglehetősen
bolygatottak voltak, mivel Ny-i szélén húzódott a Bottyán
sánc, amelynek megszenesedett gerendamaradványai
ból kirajzolódott Bottyán generális sáncának szerkeze
te. Köszönhető ez Nováki Gyula több napos munkájá
nak, aki az erre vonatkozó rajzokat, dokumentációt is
elkészítette. Kissé keletebbre egy nagy, teknőszerű mé
lyedés rajzolódott ki a metszetekben, amely az alján hú
zódó újkori téglatörmelék alapján ugyancsak erre az idő
szakra keltezhető.
V1sY ZsoLT

2 2 0 . Paks, Dunakömlőd, Vörösmalmi-árok
(Tolna megye) Ő, LT
2002. április 23-án terepbejárást végeztem a nevezett

területen. A földesutat É-ról szegélyező akácerdősávot
elhagyva, az út és az erdő között fekvő 20-30 m széles
szántóföldsávban kb. 500 m hosszan őskori és kelta cse
repeket gyűjtöttünk, a leletek a szántott sáv É felé for
dulása után kb. 100 m-rel szűnnek meg. A földesút és a
patak közti részen a sűrű vetés miatt nem kutathattunk,
bár a lelónely bizonyosan innen kezdődik. A dűlőút men
ti földesúton tovább haladva, az előző leló11elytől egy
erdősávval elválasztott ÉNy-DK irányú földnyelv fó1eg
Ny-DNy-i részén a száraz szántásban újra őskori csere
peket találtunk eltérő sűrűségben. A lelőhely a patak
kal (ma részben a rajta kialakított halastóval) párhuza
mos és a tó feletti erdősávig, egészen a 130 m-es szint
vonalig felhúzódik. A leletsűrűsödés K-ró1 Ny-i irány
ba, a tó felé nő. Az előző lelónelyhez való közeli fekvése
miatt felmerülhet a két lelónely összetartozása is.
Áttérve a patak DD Ny-i oldalára, a Vörös-malmi al
só, hosszabb halastó DNy-i oldalán haladtunk tovább.
A középső tó DNy-i oldalán, a meredek domboldalon
fekvő erdősáv sarkától kezdődően kb. 50 m hosszan és
a párhuzamosan fekvő kukoricatarló miatt csak egy kb.
20 m széles sávban gyűjtöttünk igen elszórt és jellegte
len őskori kerámiát. Feltehető, hogy a lelónely jó része
az erdó'ben található, ezért csak a szélét találtuk meg a
szántásban.
Továbbhaladva a tavak feletti erdősáv mentén, a
Vörösmalmi-árok és a D-ró1 belefolyó csatorna szögle
tében fekvő domb oldalában ismét őskori cserepeket és
állatcsontokat találtunk. A dombtető és a csatorna köz
ti távolság alsó felét lucerna foglalta el, így csak azt tud
tuk megállapítani, hogy a lelőhely DDK-i irányban kb.
300 m hosszan elhúzódik, KÉK-i határát éppen az emlí
tett kukoricasáv miatt nem tisztázhattuk. Nem lehetet
len, hogy jobb megfigyelési körülmények között kide
rül az előző lelónellyel való összetartozása.
K. NÉMETH ANDRÁS

2 2 1 . Paks, Gyapa, Tem plomdomb
(Tolna megye) Kö
2002. március 12-én terepbejárást végeztem a területen.
A kápolnától kicsit északabbra a pusztáról DNy felé dű
lőútban folytatódó kis út vezet ki, amelyró1 a települést
kb. 500 m-re elhagyva jobbra (ÉNy felé) kanyarodhatunk,
az erdővel párhuzamos, ÉNy-DK irányú földesútra.
Az út nyomvonalában, a kanyartól kb. 50 m-re ren
geteg, igen apró tégla-, kő- és habarcstörmelék található.
Az úttól DDNy felé, az úttal párhuzamos, a környéket
uraló dombvonulat legdélebbi nyúlványán fekszik a tör
melék központja; itt igen kevés embercsont-töredéket és
némi középkori cserepet is találtunk a lucernatarlóban
kb. 40 m hosszan. A területet a középkori Gyapa forrá
sokból is ismert templomával azonosíthatjuk.
A templom foltjától ÉNy felé, kb. 20 m széles lelet
mentes mélyedéssel elválasztva, a következő, messziró1
is jól látható kiemelkedésen ismét építési törmeléket ta
láltunk, de embercsont nélkül, viszont több kerámiá-

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2002

val. A mázas kályhacsempe-töredék és a tál alakú kály
haszem-töredékek valamilyen igényesebb lakóépületet
sejtetnek (plébánia? udvarház? a forrásból ismert offi
ciális lakóhelye?).
A két épület az egykori falu DNy-i részén feküdt a
felszíni nyomok alapján, tőlük Ny-ra már nem talál
tunk leleteket. A lelőhely ÉÉK-i széle nagyjából a
földesutat keresztező távvezetéknek az úttól É-ra eső
2. és 3. oszlopa közt található, K-en pedig a hármas
házcsoport mögötti, majdnem sík területig nyúlik. A
középkori település területén nem egységes sűrűség
ben található a leletanyag. A leleteket tartalmazó eny
he kiemelkedéseket helyenként igen nagy leletmentes
területek választják el. A száraz talajban nehéz volt a
meglehetősen elszórt cserepek felismerése. A pusztá
ról kivezető út DDNy-i oldalán kb. 50 m széles boro
nált sávban nem fordult elő lelet.
Munkatárs: Tenkei Zsuzsanna
K. NÉMETH ANDRÁS

2 2 2 . Pannonhalma, Böröcki-dűlő
(Győr-Moson-Sopron megye ) B, Ró, A

Tudomásunkra jutott, hogy a Pándzsán létesített halas
tavak tulajdonosa vállalkozását bővíteni kívánja a 82.
főút felé. Adattári adataink szerint a bővítésre, beépí
tésre szánt terület DNy-i sarkában álló ház (hrsz: 0200)
előtt az út korszerűsítése során 1959-ben avar kori sírok
kerültek elő (RA 233-68, 234-68, Uzsoki András) , az ÉK
felé szomszédos telken Figler András észlelt őskori te
lepülésnyomokat. Ezért a veszélyeztetetté váló terüle
ten helyszíni szemlét tartottunk 2002. október 24-én.
Az országúttól K felé lejtő domboldal (Hrsz: 0199)
felső része még az avar temető területéhez tartozik (a
temető valószínűleg átnyúlik a Külterület 4. sz. magá
nyos háztól D-re lévő konyhakertbe is, egészen a Packalló
felöl a Pándzsába futó patakmeder mélyedéséig) . Mi
vel a ház építésekor 1922-ben sírokon kívül „kemencét"
is találtak, valószínű, hogy az erózió által is érintett
dombtetőn is számolni kell őskori településsel. A domb
oldalban mindenütt észleltünk őskori (bronzkori) edény
töredékeket, népvándorlás kori-kora középkori csere
peket (köztük vonalköteg- és hullámvonalköteg díszíté
sű, illetve késóobi, úgynevezett „sarkantyús" peremda
rabot), újkori mázas keámiát, kő- és tapasztásdarabo
kat. Már a lejtő alján, a telek középtáján kisebb domb
emelkedik ki, ezen nagy kődarabok, római kori imbrex
töredékek találhatók, őskori kerámiával együtt. É felé
haladva a leletek gyérülnek.
Munkatárs: Rittli Jenő gyűjteménykezelő.
TOMKA PÉTER

2 2 3 . Pákozd, Pákozdvár
( Fejér megye) B

A pákozdvári bronzkori erődített telepet Marosi Arnold
19 30-ban ismertette, az ott végzett ásatásának eredmé-

nyeivel együtt (a vár vázlatos térképével) .10 1952-ben
Nováki Gyula Marosi említett közleményei alapján is
mertette a várat.11 A leletek a bronzkor második felébe
sorolják a telepet. Újabb kutatás, vagy ásatás azóta nem
történt a leló11elyen.
2002-ben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szé
kesfehérvári Regionális Irodája részéről Kulcsár Mihály
bízott meg bennünket a Pákozdvár részletes felmérésé
vel. A terepmunkákat szeptember és október hónapban
végeztük el, összesen 5 nap alatt.
A vár Pákozd határának ÉK-i szélére esik, de meg
közelítése Sukoró feló1 rövidebb utat jelent. Pákozd köz
pontjától, a templomtól ÉK-re 4,7 km-re, Sukoró refor
mátus templomától ÉNy-ra 2,5 km-re, a Velencei-hegy
ség központi részének Ny-i szélén van, az Angelika-for
rástól Ny-ra 500 méterre. A forrástól piros kockával jel
zett turistaút vezet a vár K-i, külső sánca mellé. A vár
területére nem vezet be jelzett út. DK-i és D-i széle alatt
húzódik az Angelika-forrástól kiinduló Bodza-völgy.
A vár területét áttekinthetetlen, sűrű, tüskés-bozó
tos erdő fedi, ami nagyban megnehezítette benne a ha
ladást. Néhány kisebb részletébe az áthatolhatatlan és
áttekinthetetlen bokros erdő miatt nem lehetett bemen
ni, ennek ellenére a sáncokat és az őskori telep szélét
jelentő hegyperemeket valamennyi helyen, a belső te
rületeknek pedig a legnagyobb részét sikerült felmérni.
A vár három, sorban egymás melletti, jól elkülönü
lő részre oszlik. Mindháromnak különböző az alakja, a
természeti adottságokhoz igazodva. A DNy-i, Ny-i olda
lon mindhármat a hosszan lefutó meredek hegyoldal
védte, ezeken az oldalakon mesterséges erődítésnek
nincs nyoma a felszínen. A belső terület mindhárom
nál DNy irányába enyhén lejt.
A terület D-i végében van a legbelső várrész. DNy
irányába lejtő, kiugró széles hegynyúlvány, vége felé ki
szélesedik. Három oldalról meredek hegyoldal határol
ja, K feló1 a Bodza-völgy, ÉNy feló1 mély, természetes
eredetű völgy húzódik fel az É-i vége alá. A természetes
hegyperem körbefut, csak az É-i végét védték magas
sánccal. A sánc hossza 55, belső magassága 1-1,5 m, kül
ső oldala a természetes, rövid meredek oldalban folyta
tódik. Ezt a sáncot vágta át Marosi Arnold, a kutatóárok
ma is nyitva áll, hossza 19, beomlott szélessége 2,5,
mélysége 1 m körüli. A kutatóárok D-i végéhez egy nagy
gödör csatlakozik, valószínűleg ez is az ásatás maradvá
nya. Tovább, néhány méterre még egy gödör mutatko
zik. E várrész hossza 135, legnagyobb szélessége 120 m.
A következő, középső várrész az előzőtó1 ÉNy-ra fek
szik, a kettőt a már említett mély, természetes eredetű,
55-70 m felső szélességű völgy választja el. Ez a vár
rész egy DNy feló1 emelkedő rövid bemélyedéshez iga-
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Arch Ért 1930, 53-73, 280-281.; Székesfehérvári Szemle 1932, 4r
48.
Arch Ért 1952, 3-19.
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zodva aránylag keskeny, hosszúkás alakú. ÉNy-i olda
lán sánc fut végig, amely a K-i oldalon lekanyarodik a
fentebb ismertetett belső vár sánca alá. A sánc magas
sága a legmagasabb részen 2 m körüli, külső árok csak a
K-i oldalon van. A K-i oldalon egy nagy gödör mélyed a
sáncba. E középső várrész hossza 190, legnagyobb szé
lessége 55 m.
A harmadik, legnagyobb várrész É-ra, ÉNy-ra csat
lakozik az előzőhöz. Dél és DK feló1 külön védvonala
nincs, itt a középső várrész hosszú sánca zárja le, Ny
felől pedig az erősen hullámzó vonalú, természetes
hegyperem határolja. É-i és K-i oldalát azonban a fenn
sík feló1 hosszan elnyúló sánc védi. A sánc magassága a
belső oldalon 1-1,5 m, a külső oldalon 2-2,5 m, kívül
széles árok kíséri. A sánc az ÉNy-i oldalon fokozatosan
átmegy mesterségesen levágott perembe, majd a mere
dek hegyoldal fölé érve megszűnik. E külső várrész
hossza 260, legnagyobb szélessége 185 m.
A várrészek alapterületét a sáncok és hegyperemek
által behatárolt részek jelentik, a középső nagy völgy és
a sáncok külső árka nélkül. A legbelső várrész 1 ,07, a
középső várrész 0,81, a külső nagy várrész 2,44 ha, a
lakható terület összesen 4,32 ha. (Az illusztrációt lásd a
253. oldalon ! )
NOVÁKI GYULA - TEREI GYÖRGY

2 2 4 . Pálfa határa
(Tolna megye) Á, Kö
2002. április 4-én célzott terepbejárást végeztünk Tol
na megye több pontján, elsősorban szóbeli információk
révén ismert, elpusztult középkori templomhelyek azo
nosítása céljából.
Bika-rét: A közvetlenül a Sió Ny-i partján fekvő
ÉNy-DK irányú dombhát D-i végére jelölt lelőhelyen
nem találtunk leletanyagot a helyenként bokán felül
érő sűrű búzavetésben. Azonban innen ÉNy-ra, a Sió
kis kanyarjának szögletében fekvő kisebb kiemelkedé
sen, és tőle D-re kb. 300 m hosszan elszórtan kevés,
főleg Árpád-kori kerámiát figyeltünk meg. A lelőhely
az Ódor János Gábor által a Sió partján korábban azo
nosított, Simontornya és Pálfa közigazgatási határa ál
tal kettévágott Árpád-kori település D-i részével azo
nos; leleteket nem gyűjtöttünk, a lelőhely kiterjedését
az itt igen sűrű és magas búza miatt nem állapíthattuk
meg.
Téglás-dűlő: A község É-i házsorától kb. 1,5 km-re
ÉNy-ra, a Simontornyára vezető földesút K-i oldalán,
az ÉNy-DK irányú dombvonulat legmagasabb kiemel
kedésén megtaláltuk az általunk az apori ágostonos ka
nonok-rendi prépostság helyével azonosított középkori
templomhelyet. A dombtetőn létesített háromszögelési
pont a rendkívüli módon szétszántott templomépület
D-i részére épült. A mélyszántás következtében téglás
köves-habarcsos törmelékes sávként kirajzolódott a
templom alaprajzának egy részlete is. A templomhely
tó1 D-re további törmelék-csoportosulásokat figyeltünk

meg, feltehetően a kolostorépület maradványaként. Em
bercsontokat fó1eg a templom körül, annak K-i és D-i
oldalán figyeltünk meg. Az épület a késő középkori falu
ÉÉK-i részén feküdt, kerámia D felé nagyjából a 100 m
es szintvonal pereméig gyűjthető, kb. 500 m hosszan. A
leló'helytó1 K-re feltehetően kiszáradt patakmeder hú
zódik, ennek mentén, íves alakban kb. 300 m hosszan
igen elszórtan szürke foltokból jellegzetes Árpád-kori
kerámiát gyűjtöttünk.12
Ó DOR JÁNOS GÁBOR K. NÉMETH ANDRÁS
-

2 2 5 . Pápa , 8 3 -as elkerülő ú t
(Veszprém megye) ú

2002. június 1 1 -én lejártam az előzetesen 30-60 cm
mélységig lehumuszolt munkaterületet, a nagyacsádi út
tól a Sárvár felé vezető útelágazásnál lévő körforgalmi
csomópontig.
A területen sem Böröllő pusztánál (MRT 4. k. 61/
22 lh.), sem máshol semmiféle régészeti jelenséget vagy
leletanyagot nem találtunk. A lehumuszolt terület egy
részén kavicsos, máshol sárga agyagos, vagy sötétbarna
kiszáradt iszapos-mocsaras altalaj jelentkezett. A Tapol
ca-pataktól kissé É-ra, az épülő úttól K-re lévő malom
magasságában, a munkaterület K-i szélén egy újkori (1819. századi) határkövet találtam, N 69 jelzéssel, a pápai
Esterházy Károly Kastélymúzeumba szállítottam.
RAINER PÁL

226. Petőfiszállás, Galambos-éri csatorn a
( Bács-Kiskun megye) Á

Az M5 autópálya 232. lelőhelyén befejeztük az 1999ben elkezdett feltárást. A vizenyős területen az ásatás
elvégzését a csatorna kiszáradása tette lehetővé. A fel
tárás során az Árpád-kori település állattartó részének
újabb részlete, karámok, kerítőárkok, valamint gödrök
kerültek felszínre. A feltárt objektumokból gyér lelet
anyag (edénytöredékek, állatcsontok) került elő.
SoMOGYVÁRI ÁGNES
2 2 7. Petrivente, Újkúti-dűlő
(Zala megye) U, R

A Dunántúl újkó'kori kutatásának egyik legfontosabb le
ló11elyén (78. sz.), melyet a tervezett M7-es autópálya
nyomvonala szel át K-Ny-i irányban, 2002. április 15.
és október 4. között végeztük a feltárást.
Ebben az évben a dombtetőtó1 Ny-ra eső szakaszt
vizsgáltuk át. Itt az objektumok már ritkábban jelent
keztek és a terület Ny-i végénél egy belső, vizenyős me
dernél meg is szűntek, de a nyugatabbra emelkedő újabb
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domblejtőn néhány dunántúli vonaldíszes kultúra ob
jektumot még találtunk. Az ez évi feltárás legfontosabb
eredménye az, hogy sikerült tisztázni a Sopot kultúrá
ba tartozó erődítés árkainak Ny-i vonulatát. A kettős
árokrendszer tovább húzódott K-ró1 Ny-i irányba és a
DNy-i részen, ahol egy újabb kaput találtunk, még egy
kisebb árokkal erősítették meg ezt a szakaszt. Az erődí
tés Ny-i vége valamivel enyhébb ívvel folytatódik É fe
lé, mint a DK-i. Az árkok mintegy 460 m átmérőjű terü
letet fognak körül. Az árkok külső és belső részén is ke
rültek elő objektumok, ezek legnagyobb része a dunán
túli vonaldíszes kultúra keszthelyi csoportjába, a Sopot
kultúrába tartozik, de az ásatási terület Ny-i végénél egy
kisebb csoportban több kemence és gödör a rézkori
Furchenstich kerámia kultúrájának időszakát képviseli Az
ezekbó1 előkerült leletekbó1 a jellegzetes kerámián kívül
két pintadéra méltó említésre. A teljesen feltárt terület
nagysága 40 OOO m2, az objektumok száma pedig 1474.
Konzulens: dr. Kalicz Nándor. Munkatársak: Feke
te Csanád, Kreiter Attila és Kreiter Eszter.
HORVÁTH LÁSZLÓ

2 2 8 . Pécs, Püspökvár, Északi kert
( Ba ranya megye) Kö

2002. október 15. és november 11. között régészeti meg
figyelést végeztünk a román kori torony szigetelési mun
káit kísérve. A torony É-i és Ny-i fala mentén egy a mai
visszatöltés szintjétó1 számítva 3,5 illetve 1,5 m mély
árkot ástak ki.
Először a feltárt és visszatöltött földréteget bon
tották ki. A visszatöltés rétegei alatt egy bolygatatlan
agyagréteg kezdődött mind az É-i, mind a Ny-i olda
lon. A Ny-i oldalon a visszatöltés kiásása után szépen
kirajzolódott a bolygatatlan talajig leásott egykori kuta
tóárkok aljának a szintje.
A bolygatatlan agyagrétegekbe - egy 40-50 cm szé
les padka meghagyásával - egy 70 cm széles árkot mé
lyítettek a falak mentén. A lenyesett felszín mindenütt
tiszta agyagréteget mutatott, kivéve az É-i oldalon. Itt a
Ny-i saroktól 250 cm távolságra, egy a fallal párhuza
mos hossztengelyű 160x100 cm tengelyméretű, az É-i
oldalán ívelt szegélyű, a D-i oldalán a fal által határolt,
laza humuszos töltés foltja jelentkezett. Az árok mélyí
tése során ezen a helyen cserép- és téglatöredékek ke
rültek elő. Az árok mélyítésekor a laza töltésnél az árok
vonalát kidúcolták.
A gödörben lévő töltés kiszedésével újabb cserép
töredékek, kevés téglatörmelék, állatcsont került elő, és
egy mázatlan kályhacsempe töredéke is.
G. SÁNDOR MÁRIA - G ERŐ GYŐZŐ

2 2 9 . Pécs, Vasas, Kopasz Óvár
( Ba ranya megye ) 8?, V?
2002. április 2-án Dénes József a Kopasz Óvár-hegyet
j árta be, Böszörményi Krisztina (Duna-Dráva Nemzeti

Park) és Havas László geológus (Környezetvédelmi Mi
nisztérium) társaságában. Dénes megállapította, hogy
a hegyen többrészes őskori földvár sáncai vannak. A le
lőhely nevét a Baranya megye földrajzi nevei c. könyv
említi (I. 777, 134/2643).
A földvárat június 19-én Virágos Gáborral (Kultu
rális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Iroda) jár
tam be. Ennek alapján terveztem meg a felmérését,
amelyre augusztusban került sor, kétnapi terepmunká
val, feleségem és Virágos Gábor segítségével.
A Kopasz Óvár nevű hegy a Pécs város határának
ÉK-i szélén lévő Vasas nevű település É-i végétó1 Ny-ra,
kb. 500 m-re emelkedik. A Vasastól Ny-ra eső nagy, több
nyire erdős fennsík É-i végében ÉNy-ra kiugró széles
hegytetőt képez. ÉK, É és Ny feló1 meredek hegyoldal
övezi, D és DK irányban azonban a közel azonos magas
ságban elterülő fennsíkkal függ össze. Ennek megfele
lően a sáncok elsősorban a fennsík feló1i támadás ellen
épültek.
A földvár kétrészes. A hegy ÉK-i végén van a belső
vár. DK felől nagy ívben, félkör alakban sánc fogja át,
ennek folytatásában az ÉNy-i és É-i oldalon csak a hegy
tető természetes pereme jelzi a belső vár szélét. A sánc
külső magassága 1-2 m, külső ároknak csak gyenge nyo
ma van néhol. Belső magassága 1 m körüli, de az É-i
oldalig lejtő végének magassága 2 m.
A külső vár sánca DK felé, a belső várnál jóval na
gyobb területet fog át. Külső árok nincs, a sánc külső
magassága 2 m körüli, belső magassága ennél kevesebb.
Ez a külső sánc a DNy-i oldalon, a hegy vége felé terasz
alakjában, egyre elmosódottabbá válik, 20-30 m hosszan
csak sejteni lehet a vonalát. Az ÉNy-i oldalon terasz
szerűen látható ismét, amely röviden átkanyarodik az
É-i oldalra. A DNy-i oldalon egy helyen kb. 12 m hosszan
megszakad a sánc, itt egy bemélyedés esetleg az őskori
kapu maradványa.
Az egész területet erdő fedi, vastag avarral, helyen
ként sűrű aljnövényzettel, de elég jól áttekinthető. A
belső vár hossza 85, szélessége 65. A teljes földvár hossza
218, szélessége 120 m, területe 1,77 ha.
A belső vár ÉNy-i végében ellaposodó területen
elektromos távvezeték magas vasoszlopa áll, két beton
aljzaton. A belső és a külső sáncon egy-egy mérési kő
van. Bolygatásnak nincs nyoma. Néhány apró, jellegte
len őskori cserepet találtunk. Legvalószínűbb, hogy a
földvár késő bronzkori, vagy kora vaskori. (Az illusztrá
ciót lásd a 256. oldalon! )
NOVÁKI GYULA

2 3 0 . Polgár, Bosnyákdomb
( Hajdú-Bihar megye) U

A Bosnyákdomb Polgár városától DNy-ra mintegy 5 km
re található az egykori Király-ér partján. A lelónely az
ÉNy-DK-i irányú, a partszakaszon hosszan elnyúló ho
rizontális településbó1, illetve a Ny-i részén emelkedő
kisebb dombból áll. Kiterjedése a felszíni leletek alap-
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j án 2-3 ha-ra tehető. A régészeti kutatásokban koráb
ban ismeretlen lelőhelyről van szó, felfedezésére az
1 990-es években került sor az M3-as autópálya építését
megelőző terepbejárásokon. A halmot az Upper Tisza
Project résztvevői is regisztrálták. Az előzetes topográ
fiai kutatások szerint leletanyaga a korai/klasszikus ti
szai kultúra időszakára tehető az igen intenzíven jelent
kező patics-és kerámianyomok alapján.
A cél a Bosnyákdomb intenzív felszíni kutatása volt
interdiszciplináris, nem roncsoló módszerekkel. Az elsőd
leges geodéziai, térképészeti felmérések után magneto
méteres méréseket és rétegtisztázó fúrássorozatokat sze
rettünk volna elvégezni, valamint légi fényképeket készí
tettünk volna a lelónelyró1 különböző időpontokban.
A rendelkezésünkre bocsátott p ályázati összeg
(Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: 1 800 e Ft)
azonban csak a magnetométeres vizsgálatokat (Tanag
ra Kft.), illetve a régészeti jellegű információk egységes
kezelésére és értékelésére alkalmas rendszer kidolgozá
sát tette lehetővé (saját forrás). Ez utóbbi térinformati
kai rendszer a későbbi, reményeink szerint további pá
lyázati forrásokból megvalósuló teljes felmérések ada
tainak kezelésében fog segítséget nyújtani.
A magnetométeres mérések legfontosabb eredmé
nye, hogy korábbi sejtésünk beigazolódott, azaz az új
kőkori tell-települést egy mintegy 100 m kiterjedésű árok
veszi körbe. Ez az árok szokatlan módon DNy-i oldalá
val az egykori folyópartra, a mai érpartra támaszkodik,
azaz erődítési- védelmi funkciója immáron nem egyér
telmíí, felvethető esetleges kultikus szerepe.
Már ezen kutatási eredmények alapján is fontosnak
ítéljük eredeti pályázati célunk teljesítését: a polgár
csőszhalmi kőkori település szűkebb mikroregionális
vizsgálataihoz az egykorú szomszédos települések rend
szerének - Újtikos-Tikosdomb, Polgár-Pródi-halom, Pol
gár-Bosnyákdomb - rekonstrukcióját. Utóbbi, kutatá
sunk céljául kiválasztott település érdekessége, hogy tell
kezdeménynek tűnik a felszínen megfigyelhető dom
borulatok alapján. A magnetométeres vizsgálatokkal
megfigyelt árok nem egyedi jelenség - az örvendetesen
szaporodó, egyelőre közöletlen alföldi légi régészeti ada
tok is azt bizonyítják, hogy telljeink többségét árok, vagy
árokrendszer övezte, melyek nagy biztonsággal, roncso
lásmentesen csak ezen interdiszciplináris módszerek
használatával mutathatók ki. A tiszai kultúra dél-alföldi
tömbjével mutat kapcsolatokat a többi, hasonló korú,
már kutatott lelőhely: Kisköre-Gát, Tiszakeszi-Szóda
domb, Szolnok-Tűzköves. A tiszai kultúra korai/klasszi
kus fázisába sorolható leletanyag került elő Polgár-Csősz
halom telljének alsó rétegiben, valamint a hozzá kap
csolódó horizontális településen is.
Az eddig elvégzett kutatások alapján is már felvet
hető a leló11ely védetté nyilvánításának indokoltsága. A
Bosnyákdomb egyelőre jó állapotban van, bár a felszíni
leletanyag mennyisége intenzív mezőgazdasági tevé
kenységre utal. A Csősz-halom mellett ez az egyetlen
eddig ismert olyan település, mely érintetlenül tartal-

mazza a réteges és horizontális megtelepedés együtte
sét egy adott korszakon belül.
RAczKY PÁL

2 3 1 . Polgár, Csőszhalom-dűlő
(Hajdú-Bi har megye) U, V, Sza
2002 augusztusától októberéig folytattuk az 1995-ben
elkezdett késő neolit telep (M3-6. lh.) feltárását. Ez év
ben megközelító1eg 1600 m2-en nagyméretű késő neo
lit agyagnyerőgödröket, további sírokat, valamint újabb
három cölöpszerkezetes ház nyomait tártuk fel.
Napvilágra került egy vaskori kút is, melynek fabé
lelését sikerült dokumentálnunk. A kútból több ép
edény is előkerült.
Szarmata méhkas alakú gödrök és egy füstölő mel
lett egy szarmata kút részletét is feltártuk, melyben jól
megfigyelhető volt a kút vesszőfonatos bélelése.
Az eló"került leletanyag a debreceni Déri Múzeum
gondozásában lévő polgári régészeti bázisra került.
Az ásatáson részt vett Anders Alexandra (MTA
ELTE Interdiszciplináris régészettudományi kutatócso
port), Nagy Emese Gyöngyvér (Déri Múzeum), Szabó
Gábor (ELTE BTK Régészettudományi intézet) régészek,
Bényei Zsolt technikus (Déri Múzeum), valamint az
ELTE BTK Régészettudományi intézet hallgatói.
RAczKY PÁL

2 3 2 . Polgár, Ferenci-hát
(Hajdú-Bihar megye) U, R, B
A terepbejárási adatokból ismert lelőhely (M3-31. lh.)
megelőző feltárása az M3-as autópálya és a 35. sz. főút
csomópont-rendszerének kialakítása miatt vált szüksé
gessé. A 2001. június és 2002. szeptember között vég
zett munkát a Nemzeti Autópálya Rt. finanszírozta. A
feltárt terület nagysága 4 ha, mely a teljes lelónelynek
megközelító1eg 20%-a.
A 2001-2002. évi ásatási szezonban a felső humusz
réteg eltávolítása után 905 régészetileg értékelhető ob
jektumot észleltünk, melyekhez 1314 stratigráfiai egy
séget rendeltünk. A lelónelyen kizárólag őskori megte
lepedés nyomait észleltük: a feltárt objektumok 80%-a
az újkőkor középső szakaszába, megközelító1eg 10%-a a
bronzkorba sorolható, míg a fennmaradt objektumok
pontosabb korszakmeghatározás nélkül köthetők az ős
korhoz.
A Szatmár II időszak feltárt objektumai a korszakra
jellemző laza településszerkezetró1 tanúskodnak: a nagy
méretű agyagkitermelő, majd szemetesgödrök egymás
tól 15-25 m távolságra helyezkednek el. Belőlük gaz
dag kerámia- és kőeszközanyag került elő. A korszak
hoz három temetkezés köthető. Az egyiket szokatlanul
gazdag mellékletekkel látták el: hét edény és egy kis ken
taur-szobrocska látott napvilágot.
Az alföldi vonaldíszes kultúra települése a dombor
zati viszonyok adta lehetőséget kihasználva É-D-i irány-
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ban helyezkedik el a Ferenci-hátnak nevezett kiemelke
désen. A laza szerkezetű települést nyugati irányból nagy
méretű, akár 10-13 m hosszúságú agyagkitermelő-göd
rök sora zárja, melyek közvetlenül az egykor valószínű
síthető vízjárás partján helyezkednek el.
A lelónely nagy részén az erózió elpuszttotta az egy
kori kultúrréteg jelentős részét. Így csak öt, a korszakra
jellemző cölöpszerkezetes ház földbe mélyedő cölöplyu
kait tárhattuk fel. A házak 8-10 m hosszúak, 3x5 m szé
lesek voltak; a vázat - a ház méretétó1 függően - 9-15
gerenda tarthatta. Tájolásuk az uralkodó széliránnyal
megegyező, azaz ÉNy-DK-i. A feltárt objektumok jelen
tős része egyszerű, kerek gödör, köztük sok a méhkas
alakú.
Az ásatások egyik legfontosabb eredménye az új
kőkor középső szakaszába sorolható, összesen 115 sír
feltárása. A sírok több kisebb-nagyobb, zárt sírcsoport
ban helyezkednek el, DK-ÉNy tájolásúak. A vázak
zsugorított helyzetben, bal oldalukon fek szenek a
megegyező tájolású sírgödörben. Néhány vázat sze
metesgödörbe helyeztek, de fektetésük és tájolásuk
megegyezik a többiével. A feltárt sírok közül néhány
ból hiányzott a koponya, azonban az utólagos bolyga
tás lehetősége kizárható. A halottak melllé kisebb edé
nyeket, ékszereket helyeztek. A különleges leletek kö
zé tartozik egy kisgyermek sírjából előkerült szokatla
nul nagyméretű Spondylus karperec és 10 cm hosszú
ságú gyöngy. Két sírból, melyek azonos sírcsoportba
tartoztak, egy-egy 10 cm hosszú obszidián pengemag
követ bontottunk ki.
A lelőhelyen feltártunk két, egymással párhuza
mosan futó, V, illetve U keresztmetszetű árokból álló,
közel 200 m hosszúságú, többszörösen megújított és
kisebb-nagyobb bejáratokkal tagolt árokrendszert. A
körárokkal körülvett területen szerencsés módon egy
20x40 méteres felületen szinte bolygatatlanul megőr
ződött az eredeti kultúrréteg. Itt kizárólag kézi erővel
két ház omladékát és egy szabadtéri kemencét bontot
tunk ki.
A rézkori hunyadihalmi csoporthoz két gödör tarto
zott.
A középső és késő bronzkori településnek csak a széle
esett a feltárási területre. Néhány kisebb, valamint egy
nagyméretű gödröt, és egy kutat tártunk fel ebbó1 a kor
szakból.
Az előkerült leleteket a Hajdú-Bihar Megyei Mú
zeumok Igazgatóságának polgári régészeti bázisán he
lyeztük el.
Az ásatáson részt vett Anders Alexandra (MTA
ELTE Interdiszciplináris régészettudományi kutatócso
port), Nagy Emese Gyöngyvér (Déri Múzeum), Hajdú
Zsigmond (Déri Múzeum) , V. Szabó Gábor (ELTE BTK
Régészettudományi intézet) régészek, Kozma Károly
fotós és Bényei Zsolt technikus (Déri Múzeum) , vala
mint az ELTE BTK Régészettudományi intézet hallga
tói.
RACZKY PÁL

2 3 3 . Polgár, Homok-dűlő
( Hajdú-Bihar megye ) R. B, Szk, Sza

A lelónely a Király-értől kb. 700-800 m-re K-re, a Ho
mok-dűlő nevezetlí határrész Ny-i szélén lévő É-D-i irá
nyú homokdombon található. A domb a Tisza árterébe
esik, ezért az év jelentős részében D, Ny és É-felől víz
vette körül. A lelőhely az Argon-Ker Kft. tulajdonában
lévő, Polgár-Homok III. védnevlí bányaterületre esik.
2001 . szeptember végén az egyik gépkezelő beje
lentése nyomán mentünk ki a helyszínre, ahol a közép
ső bronzkori füzesabonyi kultúra temetőjének több boly
gatott sírját figyeltük meg a mlívelés által kialakított fa
lakban.
A leletmentés 2001. szeptember 28-tól 2002. június
26-ig tartott. Ez alatt a füzesabonyi kultúra temetőjé
nek 110 sírját és 3, kizárólag - a szántás által elhúzott töredékes mellékletet tartalmazó sírmaradványt tártunk
fel. A feltárt sírok közül 96 csontvázas, 6 szórthamvas
és 8 szimbolikus temetkezés volt. A sírok a Füzesabonyi
kultúra klasszikus és késői (Bodrogszerdahely) fázisá
nak leleteit tartalmazták.
Több, mellékletekkel gazdagon ellátott, magas szo
ciális státuszú férfi és nő temetkezését tártuk fel. Ezek
között fontos az a három férfisír (79., 112., 129. obj . ) ,
melyekbe különböző méretlí é s szegecsszámú, triangu
láris pengéjlí, lekerekített markolatlapos bronztőrt mel
lékeltek. A leggazdagabb női sírok közül az egyikben
(141. obj.) fajansz és 1-2 borostyángyöngyből álló nyak
lánc, egy másikban (155. obj . ) egy teljes borostyán
nyaklánc került elő. A szántás által rendkívül bolyga
tott női sírban, a koponya és fogtöredékek közül ke
rült elő egy töredékes, poncolt díszlí aranyszalag. A
megfigyelt rendkívül szigorú temetkezési rítus jól il
leszkedik a kultúra eddig feltárt temetői által kialakí
tott képbe. A férfiakat jobb oldalukra enyhén zsugo
rítva, D-É-i tájolással; a nőket pedig bal oldalukra eny
hén zsugorítva, É-D-i tájolással fektették a sírba. Két
ettől eltérő - K-Ny-i illetve NyDNy-KÉK-i - tájolású,
bal oldalára zsugorított felnőtt nő melléklet nélküli sírja
került elő.
A temető É-i szélén 3 rendellenesen (nem nemük
nek megfelelően) fektetett és tájolt sír ( 157., 158., 160.
obj .) került feltárásra. Ezen temetkezések értelmezé
sénél figyelembe kell venni a temetést végző közösség
azon szándékát, mellyel a megszokottól eltérő temet
kezési rítussal akarták tudatosan kifejezni az elhuny
tak „másságát".
Egy esetben sikerült feltárnunk kettős temetkezést:
egy sírban (56. obj .) egy 2-3 éves gyereket átkarolva tar
tó nő feküdt.
A temető eredetileg, az elpusztított részeket is fi
gyelembe véve, mintegy 200-250 temetkezést tartal
mazhatott.
A temető minden bizonnyal a tó1e Ny-ra kb. 650700 m-re lévő Ásott-halom nevlí bronzkori teli-település
egyik temetője lehetett. (Másik temetőjét a Homok-dű
lőtől DNy-ra, kb. 500-550 m-re lévő 29. lelőhelyen
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Kriveczky Béla és V. Szabó Gábor 1997-ben és 2001-ben
részben feltárta.)
A homokbánya leletmentése során még őskori, ké
ső rézkori (Baden) , késő bronzkori (Gáva), római csá
szárkori gödrök kerültek kibontásra. Sikerült egy szkíta
település - elsősorban kerek tárológödrökből és egy ha
talmas, amorf agyagnyerő gödörből álló - részleteit is
feltárnunk. A sírok antropológiai feldolgozását K. Zoff
mann Zsuzsa végezte.
D ANI JÁN O S
2 3 Li . Polgár, Kása-domb-dűlő
( Hajdú-Bihar megye) U

A Polgár 34. számú lelónely a Ny-i-főcsatornától mintegy
100 m-re D-re, a Kása-dombtól K-re, egy sík, ősgyepes
területen található, ami már az őskorban is vízjárta te
rület tagolt partvidéke lehetett. A mai felszínt jól látha
tó szikerek tagolják; az erek partján a Kása-dombon kí
vül még 2-3 másik kisebb halmocska látható, melyeken
a terepbejárás során - különösen a rókavárak kotoréká
ban - intenzív újkőkori telep nyomaira bukkantunk; na
gyobb mennyiségű kerámia-, állatcsont- és paticstöre
dék került elő.
A humuszolás során kb. 40x270 m-es területet nyi
tottunk ki. A szelvény É-i negyedében egy kb. 1,7-2 m
széles, sekély, réteges betöltésű árok fut keresztbe, me
lyet több helyen is átvágtunk. Az árokból 20. századi
anyag került elő. Az érintetlennek tartott ősgyepes fol
tokat magába foglaló területet az 50-es években feltör
ték, aminek számos kézzel fogható nyomát találtuk.
Szelvényünk közepén, egy 40x120 m-es területen kö
zépső újkőkori teleprész nyomait tártuk fel. A telepen
belül 4 különböző funkcionális egység különíthető el.
Az É-i részen nagy agyagnyerő gödrökből gazdag
középső neolitikum végi (bükki, szakálháti) leletanyag
került elő. A nagy gödrök körül kisebb, többnyire ke
rek, néha méhkas alakú tárológödröket tártunk fel.
Ezeknek a gödröknek többségéből kevés leletanyag ke
rült elő.
Középen két cölöpszerkezetes épület nyomát talál
tuk. Egy valószínűleg többször átépített, cölöpszerke
zetű épület cölöpnyomait figyeltük meg (56. obj.). Saj
nos a cölöplyukak nagysága, elhelyezkedése nem raj
zolt ki olyan egyértelmű formát, ami alapján egy tégla
lap alakú lakóépület alapjait azonosíthatnánk. Egyvonal
ban elhelyezkedő cölöpsorokat és derékszögű sarokele
meket tudtunk ugyan azonosítani, amiket nem lehet egy
épület részeként értékeh1i, mert feltűnően különböző a
cölöpök vastagsága és beásási mélysége. Annál viszont
sokkal sűrűbben és párhuzamos vonalakban helyezked
nek el, hogy csak valamilyen térelválasztó szerepet (ke
rítés, paliszád stb.) tulajdonítsunk nekik. Valamilyen te
tőszerkezetet kellett, hogy tartsanak, ami speciális funk
ciójú lehetett (ffiúnely?). A tetőSzerkezet alatt Tolyta
tott műhelytevékenységre utal az öt, szinte egy sorban
(ÉK-DNy-i irányban) elhelyezkedő kerek gödörsor, me-

lyek nem cölöplyukak voltak, ugyanakkor D-i irányban
jól lehatárolták a cölöplyukakkal teli területet.
A 83. számú objektumban téglalap alakú, cölöpszer
kezetű épület elemeit tártuk fel. Itt szabályosan kiraj
zolódott a ház alapja. A DK-ÉNy-i tájolású, négyszögle
tes ház szimmetrikus alaprajzot mutat, végelemei hár
mas tagolásúak.
Az 56. objektum számú épülettó1 K-re feltártuk egy
DDK-ÉÉNy-i tájolású, bal oldalára erősen zsugorított
nő(?) sírját (34. obj.). A halott fejét okkerral szórták be.
A sírgödör Ny-i szélénél kiképzett sekély padkán he
lyezték el az edénymellékleteket: az arc elé egy hordó
alakú kis edényt, a felliúzott lábak elé egy hasonló edényt
és egy kis félgömbös csészét. A kis csészében is talál
tunk okkert. A sírtól nem messze egy DK-ÉNy-i tájolá
sú, lekerekített téglalap alakú sírgödörben egy csecse
mő maradványai kerültek elő (80. obj.). Mindkét sír kö
rül kisebb méretű cölöplyukak nyomai rajzolódtak ki.
Ezek úgy körülzárták - különösen a 34. obj. sz. felnőtt
sírt -, hogy esetleg valamilyen temetkezést körülkerítő
építmény meglétére gondolhatunk. Ez megerősítheti azt
az elképzelést, hogy olyan településen belüli temetke
zésró1 van szó, ami kapcsolódik valamelyik épülethez;
jelen esetben az 56. objektum számú, ismeretlen funk
ciójú épülethez.
Ezenkívül érdekes színfoltja a telepnek az a 14 sza
badtéri, keskeny, mély munkagödörbó1 álló rész, ami jól
körülhatárolhatóan jelentkezik a telep D-i részénél. Négy
elem pontosan beilleszkedik az 56. és a 83. obj. sz. cölöp
szerkezetes épület közé, míg a többi a két sírtól D-i irány
ban, három kisebb csoportban elkülönülve található.
Funkciójuk egyelőre ismeretlen. Bár csak háromból ke
rült elő középső újkőkori kerámiatöredék, elsősorban
az elhelyezkedésük alapján valamilyen szabadtéri tevé
kenység munkagödreiként értelmezhetjük ezeket az ob
jektumokat.
A lelónely objektumsűrűsége, a leletanyag intenzi
tása arra utal, hogy az újkőkor középső időszakához tar
tozó település egyik periférikus részét tártuk fel. A tele
pülés jól illeszkedett a korabeli természetföldrajzi viszo
nyokhoz: a vízjárta terület kiemelkedő részeit intenzí
vebben és állandóan, míg a mélyebben fekvő részeket
alkalomszerűen, periférikus jelleggel lakták.
DANI JÁNOS - HAJDÚ ZSIGMOND

2 3 5 . Pomáz, Holdvilág-árok
(MRT 1 3 / 1 k. 2 3 / 17 l h . )
( Pest megye) Kö
2002 nyarán a Holdvilág-árok több helyszínén végez
tünk ásvány- és kőzetmintavételt.
A Holdvilág-árokhoz közel fekvő, 2001 nyarán tör
tént szondázó próbaásatásig Kovácsi faluval azonosított
lelőhely (MRT 13/1 k. 23/26 lh.) jellegzetes kovácsmű
helybelll< e1etKezett salafjainak és az eióK:erült vastár
gyaknak a vizsgálatára is sor került a Veszprémi Egye
temen. A kovácssalakok elemzéseit a Holdvilág-árokból
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származó ásványok és kőzetek előzetes vizsgálati ered
ményeivel vetettük össze. Valószínűnek tartjuk, hogy
Pomáz, Nagykovácsi kovácssalakjai minden bizonnyal a
közeli Pusztatemplomhoz (MRT 13/1 k. 23/12 lh.) köt
hetők, a természettudományos vizsgálatok alapján nem
magnetitbó1 nyert kovácssalakokról van szó, hanem egy
nem túl távoli gyepvasérc-telepró1 származhatott a sa
lakok alapanyaga. A Holdvilág-árok tufája nem tartal
maz bányászható, kohósítható mennyiségű magnetitet,
amelyet az eddigi elképzelések szerint Kovácsi faluban
dolgoztak volna fel.
Az ásványanalízissel egy idóben a több helyszínró1
gyűjtött fehér tufa pontos petrográfiai elemzését is újra
elvégeztettük a Veszprémi Egyetemen.
A Nagykovácsi és Holdvilág-árok leló11elyekró1 szár
mazó fémek, salakok, kőzetek és ásványok természettu
dományos vizsgálatának végeredménye 2003 tavaszára
várható.
Konzulens: Gömöri János.
REPISZKY TAMÁS

2 3 6 . Regéc, Vár
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye ) B, Kö

2002-ben elsősorban a keleti várfal északi szakaszának
meghatározásával kapcsolatos kutatási feladatokat vé
geztünk el a regéci vár területén.
Az úgynevezett „Felső várat" (a Várhegy északi szik
latöm bjét elfoglaló épületegyüttest) kelet feló1 határoló
várfalainak négy periódusát sikerült elkülönítenünk. A
legkorábbi periódushoz tartozó, a 14. század elejéró1
származó várfal a torony alsó szintjének falával kötés
ben van, s csak az északi sziklatömböt ölelte ívesen kör
be. A második periódusú várfal a 15. század második
felében keletkezett, amikor az északi sziklatömb keleti
és déli részére épületszárnyakat emeltek, ezáltal a vár
alaprajza négyszögűvé vált. Ekkor a korábbi íves várfal
szakasz délkeleti részének helyére szabályos sarkot fa
laztak. Ettó1 a várfaltól kissé keletebbre építették fel a
16. század közepe táján a harmadik periódusú várfalat,
akkor, amikor a korai magot dél felé, az úgynevezett „Kö
zépső várral" kibővítették. Ennek a várfalnak az északi
szakasza a 17. század közepén kidó1t, a hiányzó szakaszt
a „Felső vár" területén minden korábbi várfalnál nyu
gatabbra építették újjá. A „Középső vár" területén ter
mészetesen csupán a harmadik periódusú várfal hú
zódik tovább, melynek külső síkja olyannyira lepusz
tult, hogy csak egy igen rövid szakaszon sikerült meg
fognunk, a többi részen a további kutatást az omlásve
szély miatt fel kellett függesztenünk. A „Középső vár"
mellett, a várfalon kívül nagyobb mennyiségű bokálytöredék került elő.
A „Középső vár" északi részének a várfallal határos
helyiségeiben folytattuk az igen vastag omladékréteg el
távolítását, azonban a több méter vastag törmelékben
még nem értük el a helyiségek utolsó j árószintjét sem.
(11., 13., 15. terület)
·

Folytattuk a „Felsővár" délkeleti sarkában tavaly meg
talált ciszterna tisztítását is, de fenekét még nem értük el.
A „Felső vár" udvarában két kutatóárokkal (8. és 9.
árok) átvágtuk az utolsó járószintet, de szinte közvetle
nül a járószint alatt a nyers, szabálytalan sziklafelszín
bukkant elő. Az egyik kutatóárokban bronzkori kultúr
rétegre akadtunk. (Az illusztrációt lásd a 255. oldalon ! )
SIMON ZOLTÁN

2 3 7. Rezi, Vár
(Zala megye) Kk

A 2000. és 2001. évet követően 2002. október-novem
berben zajlott a rezi várban régészeti feltárás.
A vár oklevelekben először 1378-ban szerepel, mint
Laczkfi István vára, majd különböző családok birtokolták.
A vár ma Rezi falu közigazgatási területéhez tarto
zik. A Meleg-hegy tetején kb. 414 m magasan a Szántói
medence felett épült. Alaprajzát tekintve É-D-i irány
ban hosszan elnyújtott, szabálytalan, belsőtornyos vár.
Egykor egy É-i, szűkebb, jól elkülönülő lakórészre (la
kótorony) és egy D felé mind jobban táguló, falakkal
körülvett udvarból álló részre oszlott. Az udvarba dél
feló1 vezet a bejárat. A vár K-i és Ny-i falai még mindig
állnak, konzerválásuk folyamatos. A vár É-i falazatát,
valamint a DNy-i kaputornyot és DNy-i bástyát 2000ben tártuk fel és még ez évben valósult meg ezen fal
szakaszok rekonstrukciója.
A 2001. évben a várudvar DNy-i részén a Ny-i ka
putoronytól É-ra és ugyanettó1 a kaputoronytól D-re a
vár külső részén nyitottunk szelvényeket. 2002-ben foly
tattuk a 2001-ben előkerült ciszterna kutatását, valamint
a lakótorony területén nyitottunk egy szelvényt.
A várudvarban a kaputorony É-i feléhez közelebb eső
szelvényben (I. szelvény) egy építési omladékkal erősen
feltöltött ciszterna Ny-i felére bukkantunk még 2001-ben.
A ciszternát a hegy kőzetébe vájták bele. A ciszterna K-i
felét a vár rekonstrukciós munkálatai és a turista forgalom
miatt egyelőre nem tudjuk feltárni. A ciszterna átmérője
É-D-i irányban mintegy 4,5 m, mélységét az idei évben
sikerült megállapítani, ez a mai felszíntó1 mintegy 5 m.
A ciszternából késő középkori (14-15. század) kerá
miatöredékek, fémleletek (kések, késtöredékek, szegek,
számszeríj hegye), faragott kövek kerültek elő az építé
si törmelék közül. A ciszterna betöltésében rétegeket
nem tudtunk megfigyelni, betöltése a fenti mélységig
egységes, homogén törmelék, omladék.
A IV. szelvény nyitását a lakótorony K-i falszaka
szának rekonstrukciója tette szükségessé. A szelvény
ben a mai felszíntó1 mintegy 1,5 m mélységben megta
láltuk a lakótorony K-Ny-i irányban futó D-i falát. A
falszakaszból 1 méternyi szakasz lett feltárva. A szelvény
ből recens anyaggal kevert késő középkori kerámia
töredékek kerültek elő. Ebben az évben elkészült a la
kótorony K-i falának rekonstrukciója is.
Munkatárs: Havasi Bálint.
VÁNDOR LÁSZLÓ
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2 3 8 . Rigyác, Csikény-dűlő
( Zala megye ) R, Ró

A 76. számú leló11ely az épülő M7-es autópálya nyom
vonalába esik. A teljes feltáráson 2001. október 1 .-no
vember 19. és 2002. április 2.-augusztus 23. között dol
goztunk.
Összesen 252 objektumot tárunk fel, ebbó1 25 réz
kori, a többi római kori. A teljesen feltárt területen a
terepbejáráson rögzített korszakok telepjelenségei ke
rültek felszínre. A lelónelybó1 az idén 5060 négyzetmé
tert tártunk fel.
Az autópálya nyomvonala K-Ny-i irányban szeli át
az átkutatott É-D-i irányú dombot. A középső rézkori
gödrök a domb tetején, a 2-4. századi római kori falu
sias jellegű település részlete pedig a domb alján, közel
a patakhoz helyezkedett el.
Idén a domb tetején kezdtük meg a munkát. A fel
tárt 25 rézkori (Furchenstich) gödör elhelyezkedése
és a terepviszonyok alapján bizonyos, hogy ennek a
településnek a központja északabbra, a dombtetőn le
hetett, amely már kiesik a leendő autópálya nyomvo
nalából.
Tavalyi szelvényeinkhez kapcsolódva K-i irányban
folytattuk a munkát, egészen a leló11elyet határoló patak
partjáig. Ezen a területen most is kizárólag a római kor
objektumai és leletei kerültek elő. Jellegüket tekintve:
gödör, cölöplyuk, tűzhely. A jellegzetes római kori kerá
mialeletek (szürke kerámia, dörzstálak töredékei, terra
sigillata-töredékek), edénytípusok mellett néhány kisebb
üvegdarab is előkerült. Két római érmet is találtunk. An
nál is fontosabb ez, mert a patakparton az objektumok
nemcsak egy rétegben kerültek elő. A dombon munkál
kodó erózió itt vastag, fekete, leletekben gazdag réteget
halmozott fel.
A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum
régészeti gyűjteményét gyarapítja.
SZÁRAZ CSILLA

2 3 9 . Sajókaza, református tem plom
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk

Ebben az esztendóoen a szentély külső és belső falkuta
tását, valamint a szentélybelső régészeti feltárását vé
geztük el.
Az 1500 körül épült szentély falkutatása során tel
jesen feltártuk a késő gótikus ablakokat. Az északi belső
homlokzaton megtaláltuk a már korábban ismert sajó
kazai vörös márvány reneszánsz tabernákulum helyét,
találtunk hat felszentelési keresztet és egy 17. századi,
festett, ornamentikus keretezésű felirattöredéket.
A szentélybelső régészeti feltárásakor megállapítot
tuk, hogy a jelenlegi járószint az egykori középkori szin
teknél mélyebben húzódik. A szentély keleti szakaszán
előkerült egy nagy kiterjedésű, két periódusban épült
későgótikus oltáralapozás. A nagy alapterületű későgóti
kus szentély nyugati felében napvilágra kerültek egy, a
14. század első felére datálható, támpillér nélküli, a

nyolcszög három oldalával záródó korábbi szentély alap
falai. A román kori hajóhoz tartozó szentélyt a késóobi
átépítések és sírbeásások nyomtalanul elpusztították,
csupán egykori lábazatának néhány hengertagos eleme
került elő a korábbi gótikus szentély falmagjából, ahol
azok másodlagos helyzetben voltak. Az enyhén íves ele
mek arra utalnak, hogy a román kori szentély félkör
íves záradékú volt.
Az ásatás során egy sírt tártunk fel. A vélhetően
késő középkori temetkezésbó1 bőr viseletmaradványok
kerültek elő.
SIMON ZOLTÁN

2 Li 0 . Sajópetri , Hosszú-dűlő
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) LT

A részletes tanulmányt lásd a 25. oldalon !
CZAJLIK ZOLTÁN - SZABÓ MIKLÓS

2 Li 1 . Salgótarján, Salgóvár
( Nógrád megye) Kö

2002-ben először az alsóvár lepusztult külső fala egy
újabb, mintegy 20 m hosszú szakaszának feltárására ke
rült sor. Emellett folytatódott a fal belső oldalához épí
tett épületszárny K-i záródásának tisztázása, kisebb ku
tatást végeztünk a K-i nagy ágyútoronynál, a nagy víz
gyűjtő É-i oldalánál, s végül feltártuk az alsóvár külső
falából kinyúló tornyot.
Az alsóvár íves külső fala a vizsgált szakaszon lényegében a falazott épületszárny kezdetétó1 az utóbb
említett torony indulásáig - jelentős magasságban ke
rült elő a törmelékből, bár a belső járószintet sehol
sem érte el megmaradt koronája. Negatív kivételt ké
pez ez alól a most feltárt DNy-i vége, ahol - bizonyára
az eredeti terepviszonyok miatt, itt ugyanis egy igen
nagy mélyedést kellett az építőknek feltölteniük - a
fal többszörös javítását figyelhettük meg. Szilárdítá
sára itt egy hatalmas támpillért is emeltek, de úgy tű
nik, a fal ismételten kidőlt s végül talán csak egy pa
lánkerődítéssel pótolták. Ezzel magyarázható, hogy
csak igen csekély részlete maradt meg. Tőle tovább
K-re ugyanakkor egy olyan, a fallal egyidős, D-ről már
ismert támpillér is állt, melynek felső része nem ma
radt meg, alsó szakaszát csak a falazást végző munká
sok bontották ki a törmelékréteg alsó része elbontása
során.
A várfal feltárása során értékes megfigyeléseket te
hettünk a mögötte állt épületszárny alaprajzáról és ré
tegviszonyairól, bár itt csak egy átlag 2 m-es sáv kutatá
sára volt lehetőségünk. Ennek során kiderült, hogy a 4
térbó1 állt D-i, téglalap alaprajzú épületszárny egy kes
keny köpenyfallal támaszkodott a korábbi várfalnak,
legalábbis ezt igazolhattuk a jobban megmaradt É-i há
rom térnél. Ez arra is utalhat, hogy ezek a terek bolto
zottak voltak, egy dongaboltozat vállát hordozták a kö
penyfalak.
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A tovább K-re található 5. és a törmelékkővel újab
ban telehordott nagy, mélyebb szintű 6. térben nem
kutattunk, így ezek kapcsolata az előzőkkel még nem
ismert. Kiderült azonban, hogy az utóbbihoz már nem
kapcsolódott további falazott építmény kelet felé. Az
itt D és K felé erősen emelkedő sziklafelszín D-i ré
szén - vékony égésréteg felett - végig csak egy monu
mentális, átlag 50 cm ( ! ) vastag, többrétegű paticsos
pusztulási réteget tárhattunk fel - ez alatt csupán az
alacsonyabb É-i várfal melletti részen volt egy kiegyen
lítő feltöltés. Dél, azaz a felsővár felé ez az ugyancsak
egy égett felületre rakódott rétegsor éles határ nélkül
ért véget - azaz elfogyott az emelkedő sziklán -, kőfal
nem mutatkozott. É felé e réteg néha még a ledőlt vár
falra is rácsúszott, ugyanakkor Ny és K felé még nem
értük el a szélét. Megfigyeléseink szerint egy hatal
mas, favázas, agyagkitöltésű falazattal emelt építmény
ről lehet itt szó - e rétegsor aligha zuhanhatott ide a
felsővárból. Így a felsővár eredeti feljárójáról sem si
került adatokat nyernünk.
Befejeztük a K-i nagy, eddig ágyúbástyának neve
zett ötszögű ágyútorony alaprajzának és falkoronájának
tisztázását, feltártuk keskenyebb Ny-i falát, mögötte kis
sziklatérrel. Betöltésének további kitermelése csak fal
koronái konzerválása után lehetséges. Kapcsolata az
alsóvárral, így az eredeti közlekedési útvonal tisztázása
is még további feltárást igényel.
Ez évi munkánk befejezéseként feltártuk az alsóvár
É felé kinyúló, korábban négyzetesnek tartott, de végül
félkörívesnek bizonyult tornyát is. A meredek hegyol
dalba épült, s ennek megfelelően erősen lepusztult bár a K-i oldalon azért relatíve magasan megmaradt toronyfalazatokat úgy tártuk fel, hogy az épület belse
jében szélesebb tanufalat hagytunk meg.
Mivel a tornyot ma az alsóvár udvara felé lezáró D-i
fal belső oldalának feltárására nem volt lehetőségünk,
az építmény teljes értékelését nem tudtuk elvégezni. Azt
azonban megállapíthattuk, hogy a torony együtt épült
a várfallal, de nem volt eldönthető, hogy az udvar (tér
sor) feló1i D-i fala K-i, jobban rakott része is ekkor ké
szült-e, vagy pedig késó'bbi periódus emléke, s netán
Ny-on is volt-e párja. Az mindenesetre bizonyos, hogy
a ma a K-i részen megfigyelhető hevenyészett elfalazás
igen kései, talán már a vár életének utolsó szakaszából
származik. Az sem zárható ki, hogy építésére azért volt
szükség, mert maga a torony is elpusztult. Az É-i fal két
repedéséró1, illetve az itt megfigyelt síkeltérésró1 nem
volt megállapítható, hogy építési hibáról, kidőlés nyo
máról vagy pedig újjáépítésró1 van-e szó. Nem világos
emellett még a torony belső szintjének kérdése sem, bár
nagyon valószínű, hogy a betöltés felső részén megfi
gyelt - egyébként É felé erősen lejtő - markáns habarcs
réteg értelmezhető a toronyfalak megépítése után
sorrakerült feltöltést lezáró szintként. Végül letisztítot
tuk a toronytól K-re induló s külső síkjálJan már 2000ben kibontott várfal koronáját is.
FELD ISTVÁN

2 Li 2 . Salköveskút, Vasút u tca
(Vas megye) Ró, Kk

2002. október 30-án terepbejárást végeztünk a Meszle
ni-árok teraszán D felé, a vasútig.
Korábban, május 22-én leletmentést végeztünk a
Vasút u. 339. hrsz-on épülő családi ház területén, amely
a Meszleni-árok É-i oldalán van. Itt 4 késő középkori
kora újkori (kb. 17. századi) temető sírjait bolygatták
meg. Megfigyelésem szerint a temető a falu felé, a már
felépült házak irányába (pl. Vasút utca 15.) terjed. Egy
szegelt, fakoporsós sírt teljes mértékben feltártunk,
amelyben egy bronzgyűrűt találtunk. A temető koráb
ban előttünk ismeretlen volt.
A műúttól K-re semmilyen régészeti jelenséget nem
tapasztaltunk, cserepeket sem találtunk. A műúttól Ny
ra a szántáson római kori és késő középkori-újkori
edénytöredékeket gyűjtöttünk. Ezek településre utalnak.
A fiatalabb település temetőjének részletét tárhattuk
fel májusban.
ILON GÁBOR

2 Li 3 . Ságújfalu, Kossuth út 1 7 7.
( Nógrád megye) 8

Az ismert bronzkori földvár tövében egy gázberuházás
hoz kapcsolódóan megelőző feltárást végeztünk egy be
kötőcsonk tervezett helyén. A 2x5 m-es szelvényben a
Pilinyi-kultúra hat méhkas alakú gödrét tártuk fel, s
eközben a szomszédoktól begyűjtöttük a korábbi épít
kezésekkor előkerült leleteket.
TANKÓ KÁROLY

2 Li li . Sárszentlőrinc, Úzd, Pusztaszen tegyház
(Tolna megye) 0
Az Ódor János Gábor által 2001-ben a Sárszentlőrinc
kölesdi országút és a Sió között azonosított középkori
faluhely templomát kerestük. A lelónely Ny-i folytatá
sában, az országúttal párhuzamos, keskeny erdősáv Ny-i
oldalán fekvő meredek domboldalon nem találtunk ré
gészeti leletet. A templom a 20 éve még nem létezett
erdősávban kereshető.
Ó DOR JÁNOS GÁBOR K. NÉMETH ANDRÁS
-

2 Li 5 . Sárszentlőrinc, Úzd, Sió-part
( Tolna megye) U, 8, Ró, Á

2001 augusztusában lakossági bejelentés alapján Vizi Márta
és dr. Miklós Zsuzsa helyszíni szemlét tartott, mert a Sió
partján fakitermelést folytattak, és a bejelentés szerint ré
gészeti leletek láthatók a felszínen. A helyszíni szemle so
rán kiderült, hogy nem fakitermelésró1 van szó, hanem a
Sió mederszabályozásával együtt partszakaszok rézsűzé
sére is sor fog kerülni. A terepbejárás során őskori és ró
mai kerámialeleteket találtunk. A munkálatokat leállítot
tuk, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum kérésére a KÖH
ideiglenesen régészetileg védetté nyilvánította a leló'belyet.
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Az előzetes régészeti feltárást az érintett kb. 0,5 ha
területen végeztük el két ütemben, 2001. szeptember
26.-október 10. és 2002. április 17.-június 10. között.
A leletmentés során 135 objektumot tártunk fel. Fő
ként települési objektumokat - gödröket, kemencéket,
házakat, árkokat - bontottunk ki. A feltárt objektumok
korszakbeli besorolása a következő: Lengyeli kultúra,
Mészbetétes kultúra, római kor, Árpád-kor.
VIzI MÁRTA - Ó noR JÁNOS GÁBOR

2 Li 6 . Sárvár, Faképi-dűlő
(Vas megye) R, B, Ró, A
A Sárvárt északról elkerülő út nyomvonalának 5. sz. le
lőhelyét az év eleji terepbejáráson fedeztük fel. A terü
let egy egykori folyómedertó1 keletre eső, a környezet
bó1 enyhén kiemelkedő dombhát. A szántott területen
viszonylag sok kerámia került elő. Kézzel formált, ho
mokkal soványított, barnás-szürke és világosbarna
edénytöredékek, valamint egy gömbszelet fejű bronztű.
A lelőhely hossza több, mint 300 m, áthúzódik a Sop
ron felé vezető műút keleti oldalára is. Feltehetően egy
nagy bronzkori település terülhetett el valamikor ezen
a mocsaras, vizes területbó1 kiemelkedő dombháton.
2002. március 26. és szeptember 1. között 11 800
m2 területet tártunk fel a nyomvonal teljes szélességé
ben. A területen 299 régészeti objektumot, illetve je
lenséget figyeltünk meg. Középső rézkori teleprészlet a
késó'bbi korokban elpusztított maradványait, egy késő
bronzkori és egy avar kori teleprészletet, amit tároló
vermek, házak, kutak, árkok jeleztek. Igen sok kerámia,
kő és fémeszköz, valamint római kori töredékek is ke
rültek elő. A terület délnyugati végében egy zsugorított
csontvázas, feltehetően rézkori sírt, egy avar kori ház
ban emberi csontvázat tártunk fel.
A területről Sümegi Pál és stábja az egykori ökoló
giai viszonyok rekonstruálására talajmintákat vett.
FARKAS CSILLA

2 Li 7. Sárvár, Haraszt
(Vas megye) Ró, N ? , Kk

2002. február 1 9-én a határrészen, a kavicsbányatelek
területén felszíni terepbejárást végeztünk. A felszíni lá
tásviszonyok meglehetősen jók voltak. A terület DK-i
sarkában futó római út, és ÉK felé jelentkező folytatása
kitűnően látszott a felületen.
A bányatelek ÉNy-i részén, egy erdősáv D-i hatá
rának vonalában, szórványos kerámiatöredékeket fi
gyeltünk meg. A lelőhely iránya nagyjából ÉNy-DK,
keskeny, maximum 75 m, hossza 150 m körül lehet a
felszíni megfigyelések alapján. Egy igen enyhe, a kör
nyezetből alig kimagasodó emelkedés, dombhát terü
letén van.
A felszínen e1sősorban kerámiát találtunk: apró ka
viccsal soványított érdes felületű, barnásszürke töredé
kek, köztük, egy csaknem kör átmetszetű fogófül, egy

vízszintesen kiszélesedő bográcsperem(?), világos szür
ke, vékonyabb falú kerámiatöredékek, vöröses-narancs
sárga homokkal saványított, korongolt kerámia.
Római, népvándorlás kori(?) valamint késő közép
kori régészeti leletek kerültek elő.
Munkatársak: Pap Ildikó Katalin régész, Derdák Fe
renc geodéta, Kiss Gábor régésztechnikus.
FARKAS CSILLA

2Li8. Sárvár, Móka-dűlő
(Vas megye) B

A Sárvárt elkerülő 84-es főút nyomvonalába eső lelő
helyen 2002. április 24-től július 19-ig - a Vágóhídi
árok és a Gyöngyös medre között - 2000 m2 felületen
bronzkori leleteket tártunk fel. Több rétegben kerül
tek elő, ezt a többszöri áradás okozta. A leletszintek
rétegei között öntéstalajt figyeltünk meg. A legalsó ke
rámia-horizonthoz számos objektum kötődött, ezek az
áradások következtében meglehetősen rossz állapot
ban voltak. Több szemetesgödör (12„ 24. objektum),
egy beomlott kemence (5. objektum) és néhány, össze
tört edények darabjaiból összeállított platni (1., 4. ob
jektum) került elő.
Az ásatás leletei egy közelebbró1 meg nem határoz
ható bronzkori kultúrához tartoznak, amely egy import
edény-töredék tanúsága szerint a kisapostagi kultúrával
egy idó'ben virágzott. A fontosabb leletek között egy
bronztőrt, egy bronztűt és egy aranylunulát említhetünk.
Kiss PÉTER

2Li9. Sárvár, Rába bal part
(Vas megye ) Kk, ú

2002. július 19-23. között elvégeztük a 84-es elkerülő
úthoz tartozó hídfők szondázó kutatását. A Rába folyó
bal parti hídfőjénél, melyet korábban ártéri erdő borí
tott, 624 m2 területen végeztünk megelőző régészeti fel
tárást. A terület a hajdani ártérhez tartozik. Az adott
helyen talajtani kutatásokat, illetve rétegtani megfigye
léseket is végeztünk, amelyek fontos eredményeket hoz
hatnak az elmúlt korok klimatológiai változásainak meg
figyeléséhez.
A kutatás során fó1eg késő középkori és újkori lele
tek kerültek elő. Négy objektumot, hulladékgödröt tud
tunk megfigyelni, amelyekbó1 kerámia-, csont-, fém
(bronz-, vas-), üveg-, fa- és bőrtárgyak kerültek elő. Va
lószínűleg egy régi átkeló11ely vagy vízparti tanya ma
radványait sikerült feltárni.
Munkatárs: Szilasi Attila Botond.
Kiss PÉTER - FARKAS CSILLA

2 5 0 . Sárvár, Si tkei-erdei malom
(Vas megye) Kk, Kú

A lelónely a Sárvártól Ostffyasszonyfa felé vezető út nyu
gati oldalán, a Rába magaspartján helyezkedik el, közel
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egy hajdani római átkelónelyhez. 2002. július 1 . és 1 2.
között 600 m2 területen 12 késő középkori és kora újko
ri, föképp melléklet nélküli objektumot dokumentál
tunk.
PAP ILDIKÓ KATALIN

2 5 1 . Sárvár, Szaput-dűlő
(Vas megye) B, Kk. Kú

A lelónely a Sárvártól ÉK-re található, a Szaput-dűlő
nevű határrészben, az egykori Rába-meder vonalában
ásott Szaput-árok, és a szintén mesterséges Vágóhídi
árok között. 2002. április 8. és május 3. között 2370 m2
területet tártunk fel, 15 késő középkori, kora újkori ob
jektumot, valamint objektumhoz nem köthető késő
bronzkori telepjelenséget dokumentáltunk.
A bronzkori jelenség egy 12x8 méteres területre kor
látozódott, melyet 2x2 méteres négyzetekre osztva bon
tottunk ki. A kerámiaanyag 100 cm-en jelentkezett és
120 cm-nél szűnt meg. A kerámiatöredékek mellett egy
rossz állapotban lévő bronztű fejtöredéke, egyéb bronz
töredék, valamint kőeszközök töredékei kerültek elő.
A terület rétegsorát a szántott és bolygatatlan hu
musz alatt sötét, agyagos öntésréteg, majd kevert, szür
késbarna kerámiás réteg, végül a sárgásszürke altalaj al
kotják.
PAP ILDIKÓ KATALIN

2 5 2 . Sárvár határa
(Vas megye) Ő, Ró, Kö, Kk

A Sárvárt elkerülő 88-as út tervezett nyomvonalának fel
színi régészeti terepbejárását végeztük el 2002 elején.
A 3 és fél kilométeres szakasz bejárása során 5 ré
gészeti lelónelyet figyeltünk meg. Egyes területeken a
felszíni rossz látási viszonyok nehezítették a régészeti
megfigyelést. A felszíni terepbejárás mellett a nyomvo
nal humuszolásakor további régészeti megfigyelésre lesz
szükség.
Felső-mező 1. (1. lelónely) : A területen szántás volt.
Szórványos anyag került elő. Homokkal soványított szür
ke kerámia, világosszürke, vízszintesen kihajló tagolt pe
remű edénytöredék, üveg. Valószínleg egy római teme
tő található ezen a részen.
Az l. és 2. lelónely között a szántásból egy vaspatkó
került elő, széles talppal. Esetleg késő középkori, kora
újkori szórvány.
Felső-mező 2. (2. lelónely) : A területen szintén szán
tás volt, a leletek nem nagy területről kerültek elő, kb.
100 méter hosszan. Homokkal soványított, kézzel készí
tett világosbarna edénytöredékek, és egy edényalj. A te
rületen őskori telep maradványai lehetnek.
Tilos-erdő (3. lelónely) : A Tilos-erdő északnyugati sar
kánál, egyrészt szántott területen, ahol a felszínen sok
kavicsot figyelfünk meg, másrészt át:húzóava a fölClút
másik oldalára, egy repcével vetett területen találtunk
kerámiatöredékeket. A lelónely délkeleti végénél van

egy árok, észak felé a terület enyhén emelkedik, tulaj
donképpen egy kisebb dombhát déli-délkeleti lejtőjén
található a lelőhely. Szórványosan római és középkori
(15. század) kerámiatöredékeket találtunk, oldal- és fe
néktöredékek, enyhén kihajló edényperem, szalagfül
töredék.
Dombai-kereszt (4. lelónely) : A területen tarló, lege
lő van, a felszínen a látási viszonyok meglehetősen
rosszak, kevés kerámia került elő, de többek között egy
római kori edény alja is.13
Munkatársak: Pap Ildikó Katalin régész, Derdák Fe
renc geodéta, Kiss Gábor régésztechnikus.
FARKAS CSILLA

2 5 3 . Sátoraljaújhely, Bibére-tanya ( Kis-Bibére)
( Borsod-Aba új-Zemplén megye) U, B

2002. január 29-én régészeti lelónellyel kapcsolatos la
kossági bejelentés érkezett a sátoraljaújhelyi Kazinczy
Ferenc Múzeumba, amelyhez leleteket is csatoltak. A
bejelentő elmondása szerint 1995-ben vezetékfektetés
alkalmával a 062/1 hrsz. telkén obszidián magköveket,
pengéket és gyártási hulladékokat talált.
Mivel a nagy mennyiségű lelet obszidián-feldol
gozó műhelyt sejtetett, 2002. július 24-én helyszíni
szemlét végeztünk a területen a leletbejelentő közre
működésével.
A terület a Bibére-tanya (Kis-Bibére) nevet viseli.
Az úgynevezett „bibérci út" mellett, attól keletre talál
ható. A bejelentő elmondása szerint a környéken egy
kor környezetébó1 kiemelkedő homokdomb terült el,
amelyet az utóbbi évszázadban homokbányászással tel
jesen eltüntettek.
A körülkerített telket a szemle időpontjában térdig érő,
sűrű növényzet fedte, ami a bejárást megnehezítette.
Ennek ellenére néhány őskori cserepet és obszidiánszi
lánkot sikerült gyűjtenünk. A leletek alapján egy neoliti
kus település maradványát feltételezhetjük a területen.
Megvizsgáltuk az úttól nyugatra elhelyezkedő, je
lenleg is helyi bányászás alatt álló homokbánya gödreit.
Ezek meglévő falában régészeti kultúrréteget fedeztünk
fel, valamint egy őskori gödör profilját. Az összegyűjtött
cserepek bronzkoriak. A füzesabonyi kultúra települé
sének maradványára utalnak.
Koós JuDIT CSENGERI PmosKA
-

2 5 Li . Sé, Tá ncsics Mihály utca 5 .
(Vas megye) B

2002. augusztus 8-án helyszíni szemlét tartottunk a te
rületen, ahol gépi földmunkát végeztek. Megvizsgáltuk
a nyitott (a részben már visszatemetett) árkokat, és a
Táncsics M. u. 5 . szám előtti szakaszon hat bronzkori

13

A z 5. s z . lelóbelyró1 (Faképi-d(íló') külön szócikk készült.

(Szerh.)
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kerámiatöredéket gyűjtöttünk. A lelóbely kiterjedését
látható objektumok hiányában nem tudtuk felmérni.
Kiss PÉTER

2 5 5 . Sényő, Nyírturai út
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ) B

Az úttól D-re, a Fényes csatorna leágazásának két olda
lán húzódó homokdombokat néztük meg 2002. május
15-én. A falutól 1,5 km-re ÉNy-ra D-nek indul egy föld
út, amelyik az erdó'be vezet. Az erdő és Sényő között
szántott terület, illetve frissen telepített és körülkerí
tett gyümölcsös van. A csatorna É-D-i irányban futó
leágazása két É-D-i irányú dombot választ el egymás
tól, majd a keletebbre eső alá kanyarodik és átalakul
szivárgóba. Mindkét dombon, illetve a keletebbi és ma
gasabb dombhoz D-ró1 csatlakozó, hosszan elnyúló, la
posabb homokháton húzódik a lelőhely legalább 500600 m hosszan. Valószínűleg kora bronzkori.
ALMÁSSY KATALIN - IsrvÁNOVITS EszTER

2 5 6 . Solt, Csukás-hát
( Bács-Kiskun megye) Sza

Az 51. sz. főút Solt-Harta-Dunapataj között tervezett
új nyomvonalán, a Csukás-hát nevű. 1. számú lelóbe
lyen 2002. október 16. és december 13. között 46 mun
kanapon folytattunk megelőző régészeti feltárást. A
89+530-89+630 km-szelvényben átadott 100 m hosszú
szakaszon a felső humuszréteg gépi eltávolítása után
3700 m2 területet kutattunk meg, ahol egy nagy kiterje
désű szarmata falu 355 objektumát különítettük el, me
lyekbó1 eddig 257-et tártunk fel és dokumentáltunk. A
feltárt objektumok közül 7 ház, 1 füstölő, 2 kopolyakút,
219 hulladék- és tárológödör, 26 cölöplyuk és 2 sír volt.
A település eddig feltárt obj ektumaiból nagy
mennyiségű állatcsont és edénytöredék került napvilág
ra, valamint kisebb vastárgyak, fibulák, orsógombok, fe
nőkövek stb. A kerámiaanyagban több római provinciá
lis edény és terra sigillata töredéke is előfordult. Az ed
dig előkerült leletanyag alapján a település kora a 2-4.
századra tehető.
A munkaterület É-i részén, a település objektumai
között két fiatal nő D-É tájolású sírja is előkerült. A te
metkezések a sírokban talált mellékletek - gyöngyök,
edények, tükör, orsógombok, kések - alapján a 3-4. szá
zadra keltezhetők.
Az eddigi megfigyelések alapján a település a nyom
vonal mindkét irányában folytatódik tovább, a feltárást
2003-ban folytatjuk.
v. SZÉKELY GYÖRGY
2 5 7. Somogyvár, Kupavárhegy
(Somogy megye) B , Á, Kk

2002. július 1-8. között leletmentést végeztünk az 19721989 között feltárt kupavári középkori romterület észak-

keleti sarkában, ahol kilátótorony építésekor a földgép
egy kőfalat talált. A helyszínen egy szelvényt jelöltünk
ki, a bencés apátsági templom délnyugati tornyának nyu
gati homlokfal-síkjától 64 méterre keletre. A szelvény
É-D-i szélessége 5 méter, Ny-K-i hosszúsága 20 méter
volt. A szelvény keleti végében áll egy négyzetes tégla
építmény (700x700 cm), amelynek K-Ny-i tengelye dél
felé tér el. A szelvény nyugati felében semmiféle érté
kelhető jelenséget nem találtunk. Keletebbre lemélyí
tettük a szintet, majd közvetlenül a téglaépítmény mel
lett hatoltunk le az alapozás aljáig. A mérhető falma
gasság itt 300 cm volt.
A toronyépítmény alapozása terméskő, de a legfel
ső sorok már téglából készültek, mégpedig erős habarcs
ba rakottan. Az alapozás lábazat jellegű. Különlegessé
ge az építménynek a rendkívüli falvastagság, a nyugati
oldalon 225 cm, a keleti oldalon 245-260 cm, valamint
a falakban megépített járatok rendszere. A torony nyuga
ti oldalán három járat indítását találtuk meg. A járatok
magassága 22-25 cm, szélességük 32-35 cm. Ny-K-i
hosszúságuk 720 cm. A járatok felső része simára ki
képzett, két oldaluk íves, s mindegyik Ny felé lejt. A
torony északi oldalán további két járatot találtunk a lá
bazat felett közvetlenül. Ezeknek a magassága 19-20 cm,
szélességük 24-30 cm, ezeknek a felső része is simára
kiképzett, s a járatokban fekete port találtunk. A formá
juk alapján úgy tűnik, girbe-gurba facölöpöt helyezhet
tek az épülő falba és azt falazták körül. Az É-D irányú
járatok hossza 700, illetve 680 cm volt.
A torony nyugati megmaradt felmenő falának ma
gassága most 270, a keleti oldalon 230 cm. A keleti ol
dalon a falszövet megszakad és egy küszöbszúű kikép
zés nyomai látszanak. A keleti fal keleti (külső) olda
lán igen vastag (180 cm! ) vörösre átégett réteget talál
tunk.
A téglából megépített torony déli fele javarészt el
pusztult, de rendkívül különös az építmény belseje is,
mivel egy kör alakú, a középrész felé tölcséresen lejtő
építmény nyomai tárultak elénk, amelynek a kora bi
zonytalan. Láthatóan a toronynak dél feló1 volt egykor
a bejárata, de ugyancsak dél feló1 képezték ki az újkor
ban(?) a tölcséres részt, amely talán pince volt, s benne
egy sajtoló (?) .
A 10. szelvényben és a tó1e délre kijelölt 11. szel
vény területén bronzkori, 11-12. és 13. századi edény
cserepeket leltünk. Közvetlenül a téglaépítmény mel
lett 16. századi edénydarabokat találtunk.
A terméskő fundamentumra rakott, erős habarcsú
téglafalazattal bíró vaskos torony a somogyvári temp
lomerőd és védmű 16. századi védelmi rendszerének
része lehetett. 1508 után ugyanis komoly átépítéseket
végeztek a bencés kolostor épületeiben, majd Ferdinánd
király (1526-1564) parancsára hadi célú megerősítése
ket végeztek. A torony közelében ugyan semmiféle
szilárd anyagú erődítménynek nem akadtunk nyomá
ra, ám fagerenda-szerkezetes sáncfalak elégett marad
ványai végig megfigyelhetők voltak. Láthatóan a Szé-
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chenyi-uradalom korában, tehát a 18-19. században, a
masszív tornyot hasznosították a szó1észetben.
A toronytól délre egy földbe vájt alagút-rendszer
nyomaira bukkantunk. Legnagyobb mélysége 290 cm
volt, tehát egy ember képes volt közlekedni a központi
j áratokban. Valójában nem sikerült megfejteni, milyen
célból és mikor készültek ezek a járatok. Úgyszintén rej
tély maradt a toronytestbe beleépített egykorú vájat
rendszer rendeltetése is.
BAKAY KORNÉL

2 5 8 . Sopron , Ógabona tér Lili-Li6.
( Győr-Moson-Sopron megye) V, Ró, Á. Kk, Kú
A 2001 tavaszán végzett szondázó ásatás során bizonyos
sá vált, hogy a beépítésre kerülő területen késő római
temető található. A közelben 1965-ben Tomka Péter tárt
fel hat sírt ebből a korszakból, és a 19. század végén is
kerültek elő sírok az ugyancsak közel fekvő Iskola vagy
Pejachevich közben. Ezek alapján feltételeztük a teme
tő folytatását a szóban forgó területen.
A feltárás 2001. október 15. és 2002. május 4. kö
zött zajlott. A sírok különböző mélységekben kerültek
elő, megfigyeléseink alapján a temető itt alacsony dom
bon helyezkedett el. Összesen 106 sírt dokumentáltunk.
Néhányról ezek közül a feltárás során kiderült, hogy nem
sír, két sír kutyatemetkezésnek bizonyult - az egyikben
mellékletként a koponya alatt kétoldalas csontfésű is volt
-, kettőt nem tudtunk feltárni. A sírok egy kivételével
csontvázasak, egy hamvasztásos sír volt kiégetett tégla
lap alakú gödörben, nagyon kevés emberi marad
vánnyal, melléklet nélkül. A sírok részben építettek, kő
lapokból vagy téglából vagy vegyesen, részben földsí
rok, ezekben helyenként a koporsó maradványa megfi
gyelhető volt. A kó1apok között másodlagosan felhasz
nált, faragott darabokat is találtunk. Feltételezésünk sze
rint ezeket a darabokat a közeli Deák téri temetó'bó1
hordhatták ide. Több esetben összetartozó sírokat fi
gyelhettünk meg, ezeket sírkerítés vette körül, szintén
kó'bó1. A sírok tájolása zömmel Ny-K-i, de szép szám
mal vannak É-D-i tájolásúak is. A leletanyag tipikusan
5. századi, mázas vagy besimított díszítésű korsó, füles
vagy fül nélküli bögre, üvegpohár és tálka, kétoldalas
csontfésű, üvegpaszta- és néhány borostyán- és arany
gyöngy, vas-, bronz- és csontkarperecek, utóbbiak pont
körös díszítéssel, egy esetben tarsolyt figyelhettünk meg,
benne kovakő, csiholó és feltehetően vaskés.
A területen feltártunk még két kora vaskori gödröt,
egy római téglaégető kemence maradványát és az
Ógabona tér 44-46-hoz tartozó egykori pincék falait, il
letve a pincékben kenyérsütő kemencét, prések súlygöd
reit, a pincében felejtett edényeket. Az épületek földszint
jén végzett kutatások Árpád-kori telépülésnyomokat ered
ményeztek - padlószintek, cölöplyukak, cserepek és egy
18. századi kovácsműhelyt. A földszint 6. helyiség K-i sar
kában ásott szonda legalján római peremes tégla mutat
kozott, a temető még itt is folytatódhatott. A 44. sz. ház

kapualjában egy még meglévő kút található, feltárására
egyelőre nem került sor. Ugyancsak kutat találtunk a 46.
sz. ház kapualjában, ezt betonnal lefedték, szintén feltá
ratlan. Az udvaron, a Hátulsó utca feló1i kerítés alatt is
egy beomlott kutat figyelhettünk meg.
A leletek a Soproni Múzeumba kerültek.
GABRIELI GABRIELLA

2 59 . Sopron, Szélmalom utca 1 7.
( Győ r-Moson-So pron megye) Ró, Kö

A kutatás - műemléki kutatással párhuzamosan - 2001 .
december l-től 2002. február 20-ig folyt a volt jezsuita
konviktus területén. Elsődleges feladat a konviktus Pa
tak utcai homlokzata előtt feltételezett 17. századi vá
rosfal egy bástyájának megtalálása volt. Utóbbi nem
került elő, feltehetően nem a konviktus, hanem az ut
ca területén található, a reméltnél délebbre. A város
fal egy 6 m hosszú szakaszát viszont megtaláltuk, ami
nek folytatása mindkét irányban metszetben kiszedett
falak nyomaként még követhető volt. A városfalhoz
csatlakozó két kisméretű helyiség alapjait is sikerült
feltárni.
A telek É-i kerítésfala mellett pincék alapfalait ta
láltuk, ezek szerint korábban ez a rész is beépített volt.
Az udvaron néhány gödröt tártunk fel, részben ró
maiak, részben kevert anyagot tartalmaztak, másodla
gosan helyeztek el itt cserepeket valamilyen oknál fog
va. Egy kb. É-D-i árokkal átvágtuk az udvart, a római
kori rétegből tudtunk apró leletanyagot gyűjteni. Az
árkot az épület belsejében a földszinti folyosón meg
tudtuk hosszabbítani. Épületre utaló leleteket is talál
tunk és nyomokban járószintnek tarható köves szin
tet. Az udvaron egy négyszögletes kávájú, kerek kút is
tálálható, amelynek feltárására nem volt lehetőség, így
korát nem tudtuk meghatározni, de feltehetően a kon
viktushoz tartozott. A víz 6 m mélyen kezdődik ben
ne, onnan hozzávetőleges mérésünk szerint még 6 m
mély. Körülötte köves járószint, amihez egy szintén kö
vekből kirakott út vezetett a Szélmalom utcai bejárat
felől. Téglából készült járószintet az épület bejárata
előtt tártunk fel. A K-i homlokzat előtt egy szakaszon
feltártuk az épülethez tartozó kó'ből épült boltozatos
csatornát.
Egyértelműbb eredményt hozott az 1. pincehelyi
ség kutatása, ahol az É-i fal mellett római kutat tártunk
fel. A pince járószintje alatt 15 cm-rel jelentkezett, 6,30
m mély, lefelé szűkül, fabélést nem találtunk benne. Le
letanyaga a 2-3. századra tehető. Igen sok állatcsont is
került elő innen.
A Ny-i homlokzat és a kerítésfal közötti szakaszon
feltártuk a konviktus pinceszintjére vezető, betöltött és
részben elbontott boltozatos kocsibejáratot. A Ny-i hom
lokfal mellett metszetben lehetett dokumentálni egy ró
mai kori gödröt. A leletanyag a Soproni Múzeumfül ke
rült.
GABRIELI GABRIELLA
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260. Sormás, Mántai-dűlő
(Zala megye) U, R, B, LT

A Mántai-pataktól K-re lévő völgy K-Ny-i dombhátán
2002-ben négy hónap alatt 4600 m2-en öt korszak össze
sen 196 objektumát tártuk fel. Az objektumok foltjai
rendkívül sekélyen, többségében rögtön a humusz alatt
jelentkeznek, egyes területeken nagyon sűrűn.
A lelőhely Ny-i felén a dunántúli vonaldíszes kul
túra keszthelyi csoportjának gödreit és árkait találtuk
nagyszámú durva és házikerámiával, K-i szélén pedig
a szomszédos Török-földekhez hasonlóan a balkáni ere
detű Sopot-Bicske kultúra és a protolengyeli időszak
(Sé-horizont) településobjektumai keverednek. Utób
bi korszak házait cölöplyukak és paticcsal, tapasztás
sal teli omladékrétegek, valamint az egykori építmé
nyeket övező árokszakaszok jelzik, kerámiaanyagukon
pedig már nemcsak karcolt, illetve plasztikus díszeket,
hanem vörösfestésű mintákat is találni. A tekintélyes
mennyiségű fazekasárun és kőeszközön kívül említés
re méltó egy ülő idol alak és több töredék, valamint
egy nyílhegy formára megmunkált kőpenge. A késó'b
bi neolit objektumokat a vonaldíszes teleptől egy V
metszetű, 35 m hosszú É-D-i irányú árok választja el,
mely 5 m hosszan megszakad, majd tovább folytató
dik É-i irányba.
A neolit objektumok közt La Tene Cl korú kelta göd
röket és félig földbe mélyített házakat találtunk, utób
biakból ötöt. A többségében Ny-K-i tengelyű, változa
tos konstrukciójú, téglalap alakú házakban gazdag ke
rámia- (többek közt pecsételt és grafitos árut) és fém
anyagot (salak, vastőr, bronzgylírű), valamint borostyán
gyöngyöt és csontkockát, továbbá szapropelitkarperec
darabokat találtunk. A késő vaskori objektumok színe a
(sötét)fekete neolit telepjelenségektó1 teljesen eltérő vi
lágosszürke, több esetben szuperpozíciót dokumentál
tunk a különböző korszakok objektumai közt.
A neolit és vaskori emlékek mellett a lelónelyen fel
tárásra került még egy rézkori és két kora bronzkori gö
dör is.
STRAUB PÉTER

2 6 1 . Sormás, Török-földek
(Zala megye) U , B

A 79. számú lelónely az épülő M7-es autópálya nyom
vonalába esik. A feltárás 2002. április 3 . és 16. között
Fekete Csanád szondázó ásatásával kezdődött, majd jú
nius 19-én P. Barna Judit irányításával indult újra a mun
ka, immár teljes feltárásként. Az ásatás harmadik sza
kasza november 1. és december 2. között zajlott. Össze
sen 10 008 m2-t, 153 objektumot tártunk fel teljesen.
A lelónely kiemelkedő jelentőségű a hasonló korú
telepfeltárások sorában. Az eddig feltárt terület csak sze
lete az egész településnek, melyen kettős körárokrend
szert és egy másik, nagy ívű árokrendszer részletét ás
tuk ki. A telep az árkok mellett nagy- és átlagos méretű
gödrökbó1 áll, melyek szinte mindegyikében gazdag le-

letanyagot találunk. A lelónelyen a dunántúli vonaldí
szes kerámia kultúrájának szórvány leletanyaga, a Sopot
kultúra néhány objektuma, döntő többségében pedig a
lengyeli kultúra Sé-i horizontjának jellegzetes leletei ke
rültek elő. Az ásatás a leletanyag jellegét tekintve is
kiemelkedő: eddig több mint 15 idoltöredéket, 3 zoomorf
figura töredékét, számtalan festett kerámiatöredéket ta
láltunk. A festett anyag jó állapotú, gazdag. Figyelemre
méltó az antropológiai (teljes váz), állatcsont- és kőanyag
is. Az újkó'kori objektumok mellett két késő bronzkori
gödröt is dokumentáltunk.
A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum
régészeti gyűjteményét gyarapítja, elsődleges feldolgo
zása a feltárással párhuzamosan megkezdődött.
SZÁRAZ CSILLA

262. Szabadszállás, Gyakorlótér
( Bács-Kiskun megye) Sza, A

2002. november 21-én telefonon értesítették a múzeu
mot, hogy Szabadszálláson, az Alföldi Kiképző Központ
B. területén lövészárokásás közben emberi csontvázat
találtak.
November 22-én helyszíni szemlét tartottam, de ad
digra a kunszentmiklósi rendőrkapitányság munkatár
sai a helyszínen kibontották a váz további részeit. Ek
kor került elő egy agyagedény, amelyet a csontokkal
együtt a kunszentmiklósi rendőrkapitányságra vittek.
A helyszíni szemle során megállapítható volt, hogy
a kiképző központtól kb. 300 m-re északra a kb. DNy
ÉK irányú, 70-80 cm széles lövészárok aljában, kb. 1 ,01,2 m mélyen találták a csontokat. A sír tájolása Ny-K
irányú volt, kissé É felé tolódva. A váz jobb térde táján,
a csonton kívül került elő az edény. A lövészárok többi
szakaszán emberi csontokat vagy sírra utaló egyértel
mű beásásokat nem láttam, de néhány helyen még to
vábbi nyesésre lenne szükség az alaposabb megfigyelé
sekhez. A szemle során egy szarmata edénytöredék is
eló'került, lehetséges, hogy a területen egy szarmata le
lőhely is található.
A Szabadszálláson eló'került sír a tájolás és a beszol
gáltatott edénymelléklet alapján avar kori lehet.
v. SZÉKELY GYÖRGY
263. Szajk, Szajki szántók
( Bara nya megye) V, Ró, Kö

2002. március 25. és április 22. között a Janus Pannonius
Múzeum Régészeti osztálya munkatársai terepbejárást
végeztek a tervezett M6-56 gyorsforgalmi út Baranya
megyei szakaszán.
A 23511. pontnál, a Babarci-árokra hajló dombol
dalon hosszan elnyúló (800x500 m) települést találtunk
(73. sz. lelónely) .
A 23514. pontnál a domb nyugati oldalán, vízjárta
laposba hajló lejtőn regisztráltuk a 74. sz. lelőhelyet,
melynek, kiterjedése 250x250 m.
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Munkatársak: Nagy Erzsébet, Gábor Olivér régészek,
Krasznai Péter ásatási technikus, Tari Józsefné gyűjte
ménykezelő.
KÁRPÁTI GÁBOR

2 6 4 . Szakály, Tárkány, Tárkánymajor-d űlő
(Tolna megye) Kö

1963-ban Torma István, néhány éve pedig Miklós Zsu
zsa azonosította a középkori templomhelyet, amelyet a
majortól D-re fekvő háromszögelési ponttól D-re kb. 50
m-re, környezetébó1 kb. 0,5 m-re kiemelkedő dombocs
kán ismét lokalizáltam. Helyét rengeteg tégla- és ha
barcstörmelék jelöli kb. 20x15 m-es területen, tó1e K-re
és D-re kb. 30 m sugarú körben sűrűn található ember
csont is. A templomhelytől D-re csupán a Kaposra lejtő
domb tetején, az erdő mellett találtam néhány szürke
foltban középkori kerámiát.
K. NÉMETH ANDRÁS

2 6 5 . Szántód, rév
(Somogy megye) Ú,

1

2002. szeptember 23. és 26. között víz alatti régészeti
felderítés során elkészítettük a korábbi helyszíni szem
lén a révtó1 Ny-ra észlelt kőmóló alaprajzát. A több, mint
200 m hosszú móló bazaltból épült. A kövek átlagos át
mérője 15-20 cm, külső vége félköríves záródású, nagy
(50-60 cm átmérőjű) bazalt kövekbó1 készült. Keltező
tárgy nem került elő. A helyiek elmondása szerint a II.
világháború idején már romokban volt, a területró1 kö
vet hordtak el hajóval.
Az előző jelenségtó1 K-re, a mai rév mólójának Ny-i
oldalán légi felvételen foltok látszódnak. Helyi forrásaink
szerint ebben a térségben kőszállító hajó(k) süllyedtek
el. Logikusnak tűnt a sötét foltokat a hajórakomány hal
mának megfeleltetni. A helyszínen két kónahnot talál
tunk. A felderítés és a térképezés során kiderült, hogy a
két halom ugyanabba a tengelybe esik. A belsőt 15-20
cm átmérőjű bazaltból, a külsőt 50-70 cm-es bazaltkö
vekbó1 építették. Az összesített alaprajzon a két kónalom
egy a már dokumentált mólóval azonos jelenséget raj
zolt ki. A bazaltmólók ugyanannak a kikötőnek a részei
voltak. A keltezést a K-i móló végében talált cölöp
dendrokronológiai vizsgálata adta: az utolsó évgyűrű
1883-ban keletkezett (dr. Grynaeus András vizsgálata).
A révtó1 K-re hajósok és halászok beszámolnak (el
sősorban Vörös Géza és Csíki Sándor gyűjtötte össze a
helyi adatokat) egy Római út és egy Cifra híd nevű je
lenségről. Az utóbbi faszerkezetű révátkelőhely volt,
amely a századelőn még felismerhető volt, az utóbbi pe
dig kő, vagy kő-fa konstrukció lehetett. A helyszínen egy
kőszórást és egy 2 m hosszú, jól faragott cölöpöt talál
tunk, melynek egyik vége csapnak volt kiképezve. Kez
detben úgy gondoltuk, hogy ezek a két említett átkelő
hely maradványai. A dendrokronológiai vizsgálat azon
ban Kr. e. 181-re datálta az utolsó évgyűrűt. A kőszórás

sem adott ki értelmezhető körvonalat. A lelónely sekély
(kb. 50 cm) vízben található több hektáros plató köze
pén van . A fentiek alapján lehetséges, hogy n e m
révátkelőt találtunk, hanem egy víz alá került telepü
lésnyomot, (ezt erősíti meg a Tihany melletti Bozsai
öbölben talált víz alá került bronzkori település is) . A
kérdés eldöntése további víz alatti kutatást igényel.
Munkatársak: Gaál Attila, Jakucs Gábor, Virágos Gá
bor, Grynaeus András régészek, Stibrányi Máté régész
hallgató, Győri Búvár SE, PELSO Balatonkutató Egye
sület.
Tórn JÁNOS ATTILA

266. Százhalombatta, Földvár
( MRT 7. k. 2 7 1 2 l h . )
( Pest megye) B
2002. július 31. és szeptember 10. között folytattuk az
1998-ban megkezdett, mintegy 6 m vastag rétegsorral
rendelkező bronzkori tell telep további feltárását a 20x20
m-es szelvényünkben. (Az ásatás módszertanáról szóló
tanulmányt lásd a 131. oldalon!)
A szelvény É-i oldalán található átégett omladék
bontását folytattuk K-i illetve D-i irányban. Kiderült,
hogy a tavaly megfogott részlet tulajdonképpen a 18
m hosszú és 6-7 m széles omladéknak csak egy töre
déke volt csupán. A valószínűleg többosztatú ház így
a szelvény közepén átlós irányban helyezkedik el. A
feltöltés egyenetlensége miatt az összefüggő omladé
kon helyenként 10-14 cm, máshol viszont 45-60 cm
vastag a rátöltés. Maga az omladék, az alatta lévő és
közvetlen az omladékból induló nagy gödrök miatt is,
teljesen egyenetlen és néhol 20-30 cm-es felszíni hul
lámzás tapasztalható. Az omladékon felhalmozott ré
tegek egyenetlensége miatt a leégett ház Ny-i oldalát
nem tudtuk még kibontani, mert azon a feltöltés 5060 cm vastag. A szelvény K-i oldalán a ház széléhez
igazítva tovább mélyítettük a szelvényt, az utca szint
jét keresve. A szelvényfal DK-i részében a tavaly meg
talált kitapasztott, de át nem égett kemence alatt meg
találtuk annak egy korábbi átégett fázisát. Ettől D-re
kevert anyagú vastag feltöltési réteget találtunk, mely
ben közvetlen a ház D-i része feletti részben egy cse
csemőcsontváz feküdt. A közvetlen mellette lévő föld
elszíneződése szerves anyagra utal, valószínűleg be
göngyölték a holttestet.
A szelvény Ny-i felében elkezdtük bontani a hatá
rozatlan körvonalú és egyenetlen agyagos réteget. Két
újabb gödröt sikerült ezen a részen megfogni és kibon
tani. Az É-i gödör alján vastag feketés égetésnyomokat
találtunk, jó néhány kerámia- és csonttöredék kíséreté
ben. A D-i gödör sekélyebb, és jellegtelen anyaggal
egyenletes feltöltést mutatott.
Biztonsággal mondhatjuk, hogy a 2002. évi sze
zonban a szelvényből minden késő bronzkori objektu
mot sikerült kibontanunk, s mostanra már „tiszta" kö
zépső bronzkori rétegekben és jelenségekben dolgozunk.
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Konzulens: Szabó Miklós, munkatárs: Vicze Mag
dolna.
Az ásatáson részt vettek Berzsenyi Brigitta, Kreiter
Attila, Judith Rasson (USA), Joanna Sofaer Derevenski
(UK), Guba Szilvia, Claes Uhnér (Svédország) régészek,
Fűköh Dániel, Knipi István, Nagy Márta, Nyíri Borbála,
Jeney Rita, Mészáros Krisztina, Békési László, Kovács
Gabriella egyetemi hallgatók, valamint a Southampton
University 9, a Göteborg University 8, a Cambridge
University 6 egyetemi hallgatója.
Az ásatást meglátogatta: Kristian Kristiansen (Gö
teborg Univ.) , Marie-Louise S0rensen (Cambridge
Univ.), Charles French (Cambridge Univ. ).
PoROSZLAI ILDIKÓ

2 6 7. Szeged, Bajza u tca 3-6.
( Csongrád megye ) Á, Kö

2002. november 20-án helyszíni szemlét tartottunk a
Somogyi utcában, ahol az óvoda melletti üres telken lá
tott, hozzávetó1egesen 3 m mélységű munkagödörró1
feltételeztük, hogy régészeti jelenséggel bíró réteget érin
tett. Középkori, illetve kora újkori leletanyagot gyűjtöt
tünk.
November 22-én reggel elvégeztük a profil tisztítá
sát, majd 25-én mintát vettünk az egyes rétegekbó1. No
vember 29-én az ÉNy-i sarokban dolgoztam, itt egy me
ró1egesen elvágott fal csonkjától D-re tisztítottam meg
és dokumentáltam egy hozzávetó1egesen 2 m-es profil
szakaszt.
December 4-én megkezdték a sávalapok kiásását. A
munkagödör ÉNy-i részén egy kályhaszem-depó került
elő, melyből először a négyzetes szájú, majd a bögre for
májúak jöttek elő, meglehetősen nagy mennyiségben.
A legsűrlíbben az É-i alapozás külső oldalától 3,7-4,3
m-re, a nyugatitól 1 ,7-2,3 m-re kerültek elő. Több égett
réteget is megfigyeltem, ezek némi lejtéssel haladtak a
feltételezett objektum közepe felé. A munkát a felfaka
dó víz miatt abba kellett hagyni. Fazekak darabjai és
állatcsontok is előkerültek ugyaninnen. Az 1. objektum
érdekes lelete két vörösmárványdarab.
December 6-án az 1. objektum területén sikerült az
előző epicentrumtól kicsit északabbra egy kevésbé boly
gatott részt találni, innen még két ép kályhaszemet, sok
töredéket, és egy sgrafittó díszítésű török talpastál na
gyobb darabját is begyűjtöttem. Előkerült a kályhasze
mek harmadik típusa is, melyet egy vastag falú, hagy
ma formájú kályhaszem reprezentált. A Ny-i sávalap gé
pi ásása közben az ÉNy-i saroktól 4,5 m-re a sárga alta
lajban barna-barnásszürke beásás vonala látszott (2. ob
jektum), melyben Árpád-kori (feltehetően 13. századi)
kerámiák, cserépüst és fazekak töredékei, valamint
csont- és paticsdarabok egy téglatöredékkel együtt ke
rültek elő.
Munkatársak: Herendi Orsolya, Papp Róbert és
Pópity Dániel.
TÖRŐCSIK ISTVÁN

268. Szeged, Kiskundorozsma, Felsőszérűskert
(Csongrád megye) Sza

2002. február 20-án bejelentést kaptunk, hogy Dorozs
mától ÉNy-ra az egykori Nagy Szék-tó Ny-i partján hú
zódó dombháton régészeti jelenségre bukkantak.
A dombhát kb. 60 m-re D-re helyezkedik attól a hely
tó1, ahol 1936-ban Felsőszérűskert lelőhely néven, Ko
máromi Gergely földjéró1 kút ásása közben szarmata sí
rok kerülte elő.14
A február 27-i helyszíni szemlén határozott, fekete
betöltésű foltot figyeltünk meg, a bejárt dombháton szar
mata korú cserepeket találtunk.
Március 6-án feltártuk a csaknem teljesen kirabolt
sírt. Tájolása: D-É, 170-350°, hossza: 293 cm, mélysé
ge: 85 cm (a nyeséstó1).
A sírgödör feltárása közben a sír aljától kb. 50 cm
re egy fogat, 50 cm-re egy gyöngyöt a koponya mellett
találtunk, továbbá több kisebb és rossz megtartású por
ladó csont jelezte az egykori csontváz bolygatottságát.
Találtunk két további gyöngyöt is, mindkettő a sírgödör
alján feküdt. A csontvázból csak a koponya maradt a
sírgödörben, az is a gödör D-i végében, 50 cm-rel a gö
dör aljától helyezkedett el. A halott jobb oldalán egy
vaskést találtunk, szintén visszadobva a sírgödörbe.
Munkatárs: Wilhelm Gábor.
SzALONTAI C SABA

269. Szeged, Roosevelt tér
(Csongrád megye) Kk, ú

A tér ÉNy-i részén, a Móra Ferenc Múzeum előterében
2002. június 5. és augusztus 9. között szondázó régészeti
feltárást végeztünk. Cél a Szegeden előkerült római lele
tek hitelesítése, illetve a korszakra vonatkozó újabb ada
tok gyűjtése volt. A munkában részt vettek a Szegedi Tu
dományegyetem Régészeti Tanszékének hallgatói is.
Az előzetesen kijelölt gyepfelületen 6x4 m-es szel
vényt tártunk fel gépi munka nélkül. Megtaláltuk a mú
zeum építésének törmelékrétegét (1895) néhány műkő
párkánytöredékkel, majd kitermeltük az árvíz utáni fel
töltést, amely csaknem 2 m vastag volt.
A 2. szint kibontásakor a középső részen egy ÉNy
DK irányú habarcs- és téglatörmelékes réteg került elő,
melyben jól látszott a 4. objektum foltja. Késóob kide
rült, hogy ez a habarcsos törmeléklencse egy alatta lé
vő árok betöltésének zárórétege. A 2. és 3. szint között
egy téglajárda került elő a DNy-i szelvényrészen. A 3 .
szintró1 egy beásás indult a z É-i szelvényrészen, mely
nek sarkában egy téglából kirakott oszlophely volt. Miu
tán a 3. színtjét az É-i és a D-i szelvényrészen is kibon
tottuk, megkezdtük a középső árok kiásását. Ezt kezdet
ben egy fal kiszedési árkának gondoltuk. Kiderült, hogy
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nem falról, hanem csatornáról van szó, alsó tégláiból
néhány darabot in situ meg is találtunk. A csatorna ki
bontását követően a két szelvényrész 4. szintje követke
zett. A D-i részen utóbbi téglával kirakott felszínként
jelentkezett. Az É-i szelvény részen sikerült kibontani
az 5. szintet is, melyben a 7. objektumot és egy alapozás
tégláit találtuk. Az 5. objektum ásásakor részben kisze
dett ÉK-DNy-i irányú fal eredetileg 54-58 cm széles volt.
K-i oldalán sárga agyagréteget találtunk, mely az egy
kori épület padlója volt, ezt a csatorna metszetfala alap
ján többször is megújították. Nem látszik viszont a fal
folytatása, így bizonyos, hogy a csatorna építésekor szed
ték ki az épület DNy-i sarkát, illetve D-i falát. Az épület
minden bizonnyal a 18. századi tüzérségi kaszárnya volt,
mely a különböző korabeli ábrázolások alapján a D-i fal
mögött, azzal párhuzamosan helyezkedett el.
Jelentős mennyiségű késő középkori és újkori le
letanyagot gyűjtöttünk, illetve a kaszárnya sarkának
megtalálása után jóval pontosabban vetíthetjük a kö
zépkori vár alaprajzát a mai városképre. Megállapítot
tuk, hogy az előzetes becsléseknek megfelelően szel
vényünk a vár egykori udvarának a D-i kapu mögötti
részére esik. Ezt a keményre taposott járószintek, a le
téglázás és a szabályosan megépített járda bizonyítja.
Az eddigi rétegek vizsgálata alapján meggyőződtünk
arról, hogy az utóbbi három évszázad objektumai nem
bolygatták meg a középkornál mélyebben fekvő réte
geket.
VÖRÖS GABRIELLA

2 7 0 . Szeged, Sebészeti Kl inika udvara
(Csongrád megye) Á, Kk, Kú

A SZOTE udvarából a Tisza Lajos körúton is áthaladó,
leendő távhővezeték árkának ásásakor 2002 októberé
ben a kidobott földben cserepeket láttam.
A klinika udvarán húzódó árkokat az épület bejára
tának vonalában három szakaszra osztottam: az 1. a ka
pu felé, a 2. az épület É-i vége felé húzódó árokszakasz,
míg a harmadik az előző kettőre csaknem meró1egesen
a Tisza irányába volt kijelölve, de még nem volt kiásva.
Az 1 . és 2. szakaszon több alapozás, illetve vörös
(paticsos?) rétegek is megfigyelhetők voltak, de mivel
ezek mélysége 60-80 cm között volt, legfeljebb 19. szá
zadiak lehettek.
A már kiásott 3. szakasz első harmadában egy 19.
századi csatorna maradványait dokumentáltam (110120 cm mélyen), a bejárattól ÉK-re egy másik alapozást
is lefotóztam. A teteje az itt húzódó aszfaltút padkájá
tól 120 cm mélységre van. Az árok É-i vége egy ásó
nyommal mélyebbre volt kiásva, itt egy égett, vörös
paticsos járószintet találtam, ennek kb. 40x30 cm-es fe
lületét kibontottam és dokumentáltam. Ez a járószint
az aszfalttól 150 cm mélységben volt, felületéró1 több
kerámiát is gyűjtöttem. Megemlítendő még az udvar 1 .
s zakaszának földjében talált fél bronzgömb é s egy cse
répüst peremtöredéke.

A 2. árokszakasz vizsgálatakor cserépdarabokat és
egy vaskést találtam. Kb. 120 cm mélyen néhány in situ
téglát is láttam, de nem tudtam eldönteni, hogy falhoz
vagy csatornához tartoznak-e. Az udvarról a Somogyi
utca felé vezető aszfaltút közepén kijelölt árokszakasz
(4. szakasz) felét már kiásták. Középtájon egy Árpád
kori orsókarika került elő, illetve a szakasz csaknem tel
jes hosszán kora újkori kerámiák. Ez a rész - a park szint
jét alapul véve - már teljes egészében bolygatott, átfor
gatott föld, több ponton sóder, salak és más recens hul
ladékréteg, illetve meszes, téglatörmelékes beásás ke
rült elő. Az egyik munkás értékbecslést kérve egy ma
rék 18-19. századi ezüstpénzt mutatott meg.
TöRőcsrK IsTvÁN

2 7 1 . Szendrő, Hősök tere 5 .
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk, Kú

A telken jelenleg álló épület átalakítását megelőző mű
emléki-régészeti kutatásra került sor. Az épület rész
ben magába foglalja a korábban itt állt Csáky-kastély
Ny-i szárnya földszintjének részleteit, illetve a 16-17.
századi Alsóvár maradványait. A lelőhelyen a legkoráb
bi, közvetlenül a szikla felett elhelyezkedő kultúrréteg
a 15. századra tehető. A kályhacsempeleletek alapján a
15-16. század fordulója táján épített, a jelenlegivel
megegyező, É-D-i tájolású épület kis részletét tártuk
fel a jelenleg álló két épületszakasz közötti belső u d
varban. Ezen épület egyik (K-Ny-i) falát a későbbi vár
ban, majd kastélyépületben is felhasználták, s csak a
20. században bontották el, míg egy másik (É-D-i) fa
lát a közrezárt helyiség betöltése alapján már a 16. szá
zadban visszabontották. A fennálló maradványok kö
zül a legkorábbinak az É-i épületszakasz É-i és Ny-i fala
bizonyult, kora legkésó'bb a 17. századra, de feltehetően
korábbra tehető. D-i fala és kó'boltozata utólagos, de a
18. századi periódusnál korábbi, szintén utólagos nyí
lásai barokk koriak. Az Alsóvárat a 17. századi ábrázo
lásokon Ny-ról kerítő fal szintén utólagosan épült Ny-i
falához. E kerítőfal a leletanyag alapján nem korábbi a
17. századnál. A D-i épületszakasz falazatának nagy ré
sze a 17. század végi periódushoz köthető. Pincéjében
láthatók az eredetileg alápincézetlen épület alapfalai.
Az épület D-i, egykor az Alsóvárat is lezáró, ma nagy
részt az alapfalakig visszabontott fala mellett a pincé
ben 17. századi szemétréteget figyeltünk meg. E réte
get vágja az ehhez a falhoz D-ről utólag hozzáépített
akna. Az említett D-i falat áttöri az épület K-i oldalán
húzódó folyosóban megfigyelt, elfalazott barokk nyí
lás. E folyosó D-i részének tömör Ny-i falát ma elfala
zott, 17-18. századi ajtónyílások törték át, míg középső
részén pillérekre támaszkodott fiókos dongaboltozata.
A folyosó barokk téglapadlója a 30-40 cm-es modern
feltöltés alatt csaknem sértetlenül eló'"került. A 17-18.
század fordulóján épített Csáky-kastély Ny-i szárnyá
nak É-i része foglalta magába az Alsóvár korábbi rész
leteit, D-i része új épület lehetett, mely az Alsóvár D-i
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faláig nyúlt. Az épületszárny közepén fennmaradt ka
pu műformái, valamint Csáky Antalhoz köthető bélye
ges téglák alapján ezt az épületet a 18. század közepe
táján megújíthatták, nyílásait átalakították. Ekkor nyer
te az épület Ny-i homlokzata a 19. század közepi ábrá
zolásokon megőrzött egységes képét. Csekély mennyi
ségű kerámia- és kályhacsempe leletanyag került elő a
15-18. századból. Kiemelendő egy nagyméretű, 17. szá
zadi üvegkupa nagyobb töredéke. Az épület falkutatá
sát Fülöp András végezte.
TOMKA GÁBOR

2 7 2 . Szentendre, Római tábor
(MRT 7. k. 2 8 / 1 l h . )
( Pest megye) Ró
A szentendrei római tábor déli falszakaszának, patkó
alakú tornyának és a hozzá kapcsolódó belső építmé
nyeknek a kutatását és egy zárt kőtár felépítését a 2003
augusztusában-szeptemberében Magyarországon meg
rendezésre kerülő, XIX. Nemzetközi Limeskongresszus
apropóján szerettük volna megvalósítani. A terv első lé
péseként régészeti kutatást kellett végezni a tervezett
új kőtár épületének helyén, hogy annak felépítésével
egyben a tábor - távlati tervekben szereplő - régészeti
és műemléki helyreállításával is összhangban álljon a
most felépítendő épület.
A feltárás 2002 júliusában és novemberében, két
részletben zajlott. Kutatóárkainkat a kőtár leendő he
lyén jelöltük ki, ahol az eddigi feltárásokat összegző, az
MRT 7. kötetében megjelent térkép még kutatatlan te
rületet jelzett. E térkép alapján a területünktó1 É-ra fek
vő telken az 1940-es években dr. Nagy Tibor régész egy
nagyméretű épület részletét tárta fel, melynek déli ré
sze - az alaprajza szerint - nem került feltárásra. Remé
nyeink szerint az épületnek a jelenlegi kutatási terüle
ten kellett vohrn folytatódnia.
Az É-D-i és K-Ny-i szelvényekkel megkutatott te
rületen azonban nem kerültek elő a már ismert épület
további falai. A felszíni, mintegy 50 cm-es réteg arról
tanúskodik, hogy itt már e gyszer volt egy nagy felület
re kiterjedő régészeti feltárás, de erről az esetleges ku
tatásról nincs semmi adatunk. A másik lehetőség, hogy
az elmúlt évszázadban a területet feltöltötték - erre utal
egy a 20. sz. 20-as éveiben készülhetett képeslap és a
felszíni réteg kevés régészeti lelete, de aránylag sok új
kori tárgya. (Itt említjük meg, hogy az ásatás során 3
pénz került elő: egy Kr. u. 4. századi kisbronz érem az
ásatási terület északi részén az 1. ásónyomból és két, a
20. sz. közepén vert aluminium fillér a feltárás mélyebb,
de bolygatott rétegeiben.) A bolygatatlan rétegekben is
nagyon kevés régészeti lelet és omladék került elő, köz
tük néhány bélyeges tegula töredéke. A régészetileg leg
jelentősebb lelet az egy helyen talált, tíznél több, több
típust képviselő, díszített, ólom tükörkeret és a kerek,
bronz tükörlapok.
MARÓTI ÉVA

2 7 3 . Szentes, Derekegyházi-oldal
(Csongrád megye) H

A Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és
a Szegedi Biológiai Központ Genetikai Kutatóintézete ál
tal vezetett: A történeti genetika a magyar ethnogenezis
kutatásában című NKFP pályázati program keretében,
a 2002. évben három Csongrád megyei honfoglalás kori
temető hitelesítő feltárására került sor. A genetikai min
tagyűjtés regionális szempontjait figyelembe véve 2002ben Csongrád megye területét, Szentes határát válasz
tottuk ki kutatási régiónak, ahol néhány, Csallány Gábor
által a 20. század első felében már részben feltárt 10-11.
századi temető hitelesítő feltárását kívántuk elvégezni.
Az ásatás az MTA Régészeti Intézete és a szegedi Móra
Ferenc Múzeum közös munkája volt.
Csallány Gábor 1940-ben Szentes, Derekegyházi-ol
dal nevű határrészében, Berényi Benjamin 129. számú
tanyájának földjén - a tulajdonos leletbejelentését kö
vetően - egy honfoglalás kori temető négy sírját tárta
fel (ásatási dokumentáció: KJM RégAd: 55-84/5 és 40195, MNM RégAd: 116. D. III; leletanyag: KJM RégGyűjt:
55.14. 1 -5, 55.20.1, 55.26 . 1 -18, 57.10 . 1 -5. 82.4. 1 -4. és
valószínűleg 55.20 . 1 ; közlés: FolArch (3-4) 1 941, 182186) . Bálint Csanád 1968-ban, az akkor már Szentesen
lakó öreg Berényivel járt a lelónelyen, ásatást azonban
nem kezdeményezett. A helyszíni szemléjéró1 készült
beszámoló (MFM RégAd: 94-76) adatait követve az 1971es kiadású, 1 : 10 000-es léptékű térképen megtalálható
a Berényi B.-tanya, sőt azok a dűlőutak is, amelyeket
Csallány Gábor a temetőtérképén megnevez. Ez a terü
let a várostól 2 km-re DK-re található, a ma D-3 elneve
zésű táblában. Több helyszíni szemle során a rendelke
zésünkre álló távolságadatok visszamérésével sikerült
megtalálnunk az elszántott Berényi-tanya valószínűsít
hető maradványait, és ettől D-re egy - a környezetébó1
mindössze 50-60 cm-re kiemelkedő - domb D-i olda
lán kijelöltük a feltárás helyét.
2002. szeptember 2-19. között 1217 m2-t tártunk
fel egyetlen nagy szelvényben (ásatási dokumentáció:
KJM RégAd: 559-2003; fotódokumentáció: KJM Fotó
tár: 11238-11306; leletanyag: KJM RégGyűjt: 2002.3. 1106) . A temető egészét megkutatva, a sírok környezetét
15-30 m távolságban átvizsgálva megállapítottuk, hogy
egy nyolc sírból álló, egysoros kiscsaládi temetőt rejt a
lelónely. A sírok közül négyet már ismertünk Csallány
Gábor feltárása nyomán, továbbá megtaláltuk az 1940es ásatás kutatóárkait is, összesen tíz eltérő méretű ár
kot. Csallány Gábor a sírsor É-i végén lévő 4 sírt közöl
te. Az 1. és 2. sír csontanyagát - keveredve ugyan - de
szinte teljes egészében megtaláltuk a kutatóárok alján.
A csontkupacok kibontása során leletanyagot is talál
tunk a korábban már feltárt sírokban, így a temetőtér
kép mellett, a sírokból ismert tárgyak alapján is azono
síthatók voltak az egyes temetkezések.
A korábban ismert négy sír mellett négy újabb te
metkezést is feltárunk a sírsor D-i végén. Csallány Gá
bor - a tanyatulajdonos elmondása alapján - leírta, hogy
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már korábban is kerültek elő sírok a vizsgált területen,
amelyek helyét Berényi Benjamin nem tudta biztosan
megmutatni. Az egyik ilyen lehetett a 6. sír, amelyben
a váz fej- és mellkasi részét érte bolygatás, azonban a
bolygatott csontokat - köztük a leletanyagot is - egy
egy csomóba rakva a sír Ny-i végében megtaláltuk. A
temető leggazdagabb sírja az 5. számú temetkezés volt,
amelynek K-i végét Csallány Gábor egyik kutatóárka
megbolygatta. A sír egy 20-21 éves korában eltemetett
rangos fiatal nő temetkezését rejtette, amelybó1 ezüst
lánc, gömbsorcsüngős fülbevalópár, lemezes hajfonat
korongpár, kaftán- és ingnyakveretek kerültek elő.
LANGÓ PÉTER - TÜRK ATTILA

vényben egy avar kori temető 3 sírját, közöttük egy pad
malyosat tártunk fel. A 3. szelvényben egy 10. századi
honfoglalás kori sír került elő még, a közvetlenül a
Jámborhalom mellett nyitott 4. szelvényben régészeti
jelenséget nem figyeltünk meg.
Csallány Gábor temetőtérképét elemezve megálla
pítható, hogy a sorokba rendezett 10. és 1 1 . századi sí
rok nem metszették egymást, vagyis a temetőt valószí
nűleg folyamatosan, megszakítás nélkül használták. A
temetőárok ívének megfigyelése alapján feltételezzük,
hogy az egy többhektáros területet ölelt körbe, minden
bizonnyal egy több száz síros 10-11. századi temetőt.
LANGÓ PÉTER - RÉVÉSZ LÁSZLÓ - TÜRK ATTILA

2 71.i . Sze n tes, N agytőke, Jámbor-halom
( Csongrád megye) H, A, Á
A Jámbor-halmi lelónelyen Csallány Gábor végzett le

2 7 5 . Szentlőrinc, Szőlőhegy, Rókavár
( Baranya megye) B, Kö?

letmentést 1902-ben, 1929-ben, illetve 1932-ben. 1902ben kb. 30 sírt bolygattak meg a munkások, Csallány
Gábor pedig 6 temetkezést mentett meg. 1929-ben és
1932-ben további 24 sír került feltárásra (ásatási doku
mentáci ó : KJM RégAd : 147-84; leletanyag: KJM
RégGyűjt: 5 5 . 18.34, 5 7. 3 2 . 1 -61, 57.33 . 1 -42, 5 7. 34 . 1 ,
57.35.1, 56.36. 1 -51) . Valamennyi esetben a kunszent
mártoni műút építéséhez nyitott homokbányából ke
rültek elő a 10-11. századi temetkezések. Az 1960-as évek
végén kiadott, 1 : 10 000-es méretarányú térkép Szen
testó1 13 km-re É-ra, a kunszentmártoni műút Ny-i ol
dalán, a Jámbor-halomnak nevezett kurgántól K-re a mű
út mellett homokbányát jelöl. Helyszíni terepbejárásunk
során már csak a betöltött bányagödör helyét tudtuk
azonosítani a környék tanyáiban lakók segítségével.
Megállapítottuk továbbá azt is, hogy a tanyák számozá
sa nem változott, a 8/a számú tanya, amely Csallány
Gábor temetőtérképén szerepel, ma is áll.
2002. augusztus 21. és szeptember 3. között ásatást
folytattunk eló'bb a 8/a tanya melletti kiemelkedésen az 1929. és 1932. évi ásatás helyszínén - majd ezt köve
tően Ny felé haladva, összesen 4 szelvényt nyitottunk,
és a 3 hetes munka során 1652 m2-t tártunk fel (ásatási
dokumentáció: KJM RégAd: 555-2002; fotódokumentá
c i ó : KJM Fotótár 1 1 3 1 7 - 1 14 9 7 ; leletanyag: KJM
RégGyűjt: 2002 . 1 .1-19). A 8/a tanya melletti 1 . szelvény
ÉNy-i sarkában megtaláltuk az egykori homokbánya be
töltésének foltját. A bányagödör kiterjedését összeha
sonlítva korábbi térképeinkkel megállapítottuk - ami
sejthető volt -, hogy Csallány Gábor ásatása után a bá
nyát tovább művelték, így a bolygatásnak további sírok
estek áldozatul. Az 1. szelvény DK-i felében megtalál
tuk a temetőárkot. A kettős osztatú árkot közel 40 m
hosszan követtük, és három metszetben kibontottuk. A
temetőárok és a homokbánya közötti területen még há
rom 11. századi sírt tudtunk megmenteni. A 2. szelvény
ben megtaláltuk az egykori bányagödör Ny-i végét is,
így mérhetővé vált az egykori homokbánya ÉNy-DK-i
kiterjedése, amely meghaladta a 130 m-t. A 2. és 3. szel-

2002. március 26-án helyi lakos bejelentése alapján
szemlét tartottunk a helyszínen (hrsz. 2037/4), ahol fel
tehetően több sírból származó emberi csontokat, és ke
rek, sötét foltokhoz köthető bronzkori cserepeket,
kó'baltatöredéket találtunk. A csontokhoz semmilyen
mellékletet nem találtunk, valószínűleg a kert bejáratá
nál levő középkori, vagy újkori sírokból származnak. A
kert végében levő sötét, kerek foltoknál a kora bronzko
ri zóki kultúra cserepeit gyűjtöttük.
KÁRPÁTI GÁBOR - GÁBOR ÜLIVÉR

2 76 . Szécsény, Forgách-kastély
( Kubinyi Ferenc Múzeu m)
( N ógrád megye) Kk, ú
A tulajdonosi jogokat gyakorló Kincstári Vagyoni Igaz
gatóság Salgótarjáni kirendeltsége a régészetileg védett
területen álló, kiemelt I. kategóriás műemléképület
felújítási munkáit folyamatosan végeztetve, a külső hom
lokzati munkák előtt kívánta tisztázni az épület falain
különböző pontokon, különböző mértékig jelentkező, ta
lajból induló falnedvesedés okait, illetve kidolgoztatni
a hatékony védekezés módozatait. 2001 -ben az egyik
kiváltó okként feltételezett zárt betonhabarcs lábazatot,
illetve zárt kő-betonjárdát eltávolították. Felmerült az
épületet körülölelő, pangó víz- és talajpára elvezetését
célzó dréncsőrendszer lehetősége. E munka tervezésé
nek régészeti problémáira kértek választ a kutatás meg
rendelésével. A munka a 106. hrsz-ra korlátozódó pró
bafeltárás volt.
2002. március 6. és április 12. között a kutatás az
épület Ny-i, D-i és K-i homlokzata előtt 11 árokban, il
letve szondában valósult meg. A Ny-i homlokzatnál a
DNy-i sarkon előkerült téglacsatornáról megállapítást
nyert, hogy a Ny-i homlokzattal teljesen párhuzamo
san fut, nagyrészt épségben, légtérrel. A restaurátormű
hely kilépő szennyvízvezetékével egy szakaszon szét
rombolták. A csatorna a felső udvar és a Várkert hatá
rán futó kőkerítésig megvan. Azon túli folytatása tisztá
zatlan. Miután funkciója szerint csapadékvízzel hígított
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fekáliát szállított - feltehetően a Várkert lejtőjében is
folytatódnia kell. Kevésbé valószínű, hogy a sétautak
kal szabdalt lejtőn szabadon terítették volna a szenny
vizet. A csatorna szélessége 60 cm, boltozati gerince a
homlokzattól 60 cm-re van. A 15 cm vastag boltozat te
teje a restaurátorműhely csatorna kilépésénél (3. árok)
60 cm mélyen jelentkezett, míg az épület és kerítés cso
mópontjánál (7. árok) már 80 cm-en bukkant elő. Itt a
csatorna mérhető belmagassága 110 cm volt. A csator
na 1846 után, Pulszky Ferenc tulajdonlása idején ké
szült. A 7. árokban a csatorna mellett egy az épület felé
ÉNy-ról futó középkori kőfalat találtunk, melyet a csa
tornával részben szétromboltak. A fal mellett mélyre
futó gödör vagy helyiség 16-17. századi leletanyaggal és
omladékkal betöltött. A terület kutatását 210 cm mély
ségnél abbahagytuk.
A D-i homlokzat előtt hét árkot, illetve szondát nyi
tottunk. Megállapítottuk, hogy a már korábban a vízve
zetékcserénél a homlokzat Ny-i felénél megfigyelt,
Pulszky Ferenchez köthető csapadékcsatorna a homlok
zat mindkét szárnyánál megvan. A csatornák a késóobi
közműfektetésekkel több ponton roncsoltak. Eredetileg
a kocsibehajtó két oldaláról indultak, a homlokzattal pár
huzamosan attól 100-110 cm-re futó gerinccel, 60 cm
átlagszélességű, 80 cm belmagasságú csatornák a két
rizalit alá futnak be a korábban ott működő űrgödrökbe,
majd onnan kilépve a Ny-i és K-i homlokzattal párhuza
mos csatornákban folytatódnak. A kocsibehajtó Ny-i bel
ső sarkában közvetlenül került elő a csatorna indító
nyelője, benne az ejtőcsóoó1 egy csonk. E maradvány
alapján a központi kupola és a középrizalit csapadékvi
zeit a jelenlegi megoldástól eltérően közvetlen ejtőcső
vel vezették le a középrizalit és kocsibehajtó csatlakozá
sában. Az utolsó cső 110-es óncső volt. A D-i homlokzat
Ny-i felében, a zöldterületben nyitott (1. sz.) árokban a
téglacsatorna sértetlen szakasza került elő. Attól D-re
egy az árokban harántirányban futó, 240 cm vastag kö
zépkori kőfal került elő 150-160 cm mélységben. A
visszabontott falra középkori és késóobi rétegek takar
tak rá. E fal hasonló vastagságú párjára a korábbi kuta
tás már rátalált. Feltehetően egy téglány alakú robosztus
épület húzódik a díszpark j árdája alatt. Az épület belső
tere nagy mélységű lehet, ugyanis a betöltési rétegeken
nagymérvű roskadás figyelhető meg. E folyamat nap
jainkban is tart. Erre utal a járda itteni megsüllyedése.
A 6 m hosszú árokban a betöltési rétegek 140-150 cm
mélységig kifejezetten szárazok voltak. A Ny-i rizalit D-i
falánál húzott (10. sz.) árok 2,3 m hosszban 110 cm mély
ségben átforgatott köves betöltés volt, mely az 1970-es
felújításhoz köthető. Lényeges megfigyelés, hogy az épü
let fala melló1 eltávolított járda helyén a talaj száraz volt,
míg a burkolattal fedett részen már a burkolat alatt köz
vetlenül is magasan jelentkezett a talajnedvesség.
A kocsibehajtó DNy-i sarkának kutatásánál a bur
kolat alatt 42 cm mélyen került elő az alapozási kiugrás.
A szelvény egyik felében 1 10 cm, másik felében 160 cm
mélységig hatoltunk le. Az alapozás alját itt még nem

értük el, 126 cm mélyen késő középkori leégett j áró
szintet találtunk. A talaj itt is közvetlenül a burkolat alatt
már nagyon nedves volt, megfigyelhető volt a nyitott
szelvényben a gyors nedvességvesztés, mely zsugoro
dással társult. A statikailag kényes pont nagyobb m ély
ségű kutatását nem folytattuk.
A D-i homlokzat K-i felében a zöldterületben húzott
(2. és 4.) két árokban előkerült a téglacsatorna a már ko
rábban ismertetett paraméterekkel. A 2. árokban erősen
sérült korábbi közművek miatt. Az árokban a kutatás leg
mélyebb pontja 180 cm volt. A 155 cm mélyen jelentke
ző késő középkori járószint átégett volt és D-i irányban
erősen lejtett. E területen e szint alatt egy nagyobb gö
dörre vagy árokra kell számítani a homlokzattal párhu
zamosan, ami folyamatosan roskadt korábban. A járószint
lejtése is ennek köszönhető. A talaj állapotáról e két szel
vényben is elmondható, hogy száraz 140-150 cm mély
ségig, s csak az után jelentkezik a nedvesedés.
A K-i rizalitnál húzott 3,1 m-es árokban a faltól 310
cm-re megtaláltam 80 cm mélyen az épület elektromos
kábelét kábeltéglával fedve. Az épület alapozási kiugrá
sa 30 cm, az első késő középkori rétegek 80 cm mélyen
jelentkeztek.
A faltól 2 m-re egy kora újkori nagy beásás rétegei
jelentkeztek. Ezen árok vagy gödör a kutatás határánál,
160 cm-nél mélyebbre hatol és folyamatosan roskad. A
szondában megfigyelhető volt, hogy a fal mellett ko
rábban eltávolított járda helyén a talaj szárazabb, míg a
zárt burkolatú részeken a talajnedvesség magas. Az épü
let K-i homlokzatán a pinceajtó és a kerti kapu közötti
szakaszon a 220 cm mély szondában legalul is csak 17.
századi feltöltést találtunk. A Pulszky-féle csapadékcsa
torna, mely a homlokzat D-i felében a fallal párhuza
mosan megvan, itt nem került elő. Feltehetően még a
pinceajtótól D-re a faltól elkanyarodva talán az egykori
istálló irányába fordulhat. A kutatás befejezése után a
burkolatokat helyreállítottuk.
MAJCHER TAMÁS

2 7 7. Szécsény, Harnold L. u tca 1 6 .
(Nógrád megye) ú

2002. május 5-9. között megelőző ásatás során a gázve
zeték csőszintje alatt 100 centiméterrel egy karakteres
kültéri járófelület került elő, valószínűleg útrészlet. Ko
rát a rajta talált kerámia- és vasanyag az újjátelepítés
(18. század eleje) időszakára határozza meg. A munkát
e rétegnél lezártuk, mivel e réteg máshol is megfogha
tó, karakteres határt jelent.
MAJCHER TAMÁS

278. Szécsény, Rákóczi út 9 7.
(Nógrád megye) Kö, ú

A Rákóczi út 97. sz. ház kapubejárójánál végeztünk 2002.
augusztus 27-28-án szennyvízbekötést megelőző feltá
rást. Nyitottunk egy 1,5 m széles és 6 m hosszú árkot. A
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felső rétegekbó1 zömmel 19-20. századi leletanyag ke
rült elő, illetve néhány cölöplyuk. 60 cm-es mélységtől
lefelé már egyre gyakrabban jelentkeztek középkori cse
repek. 120 cm mélyen találtunk egy igen laza betöltési
réteget, mely feltehetó1eg a középkori városfalat körül
vevő sáncárokhoz tartozik. Magát a sáncárkot azonban
már nem tudtuk kibontani.
BÁCSMEGI GÁBOR

2 7 9 . Székesfehérvár, Jókai utca 8 .
( Fe1ér megye) Kö , Ú

A telek Ny-i felében húzódik a középkori városfal, kb.
21 m-re a mai beton támfaltól É-D-i irányban. A város
fal helyét a Jókai utca 6. számú ház É-i falában egy fel
menő falcsonk mutatta. Egy árkot ástunk a ház udva
rán, kettőt az épület belsejében. Újkori pince falai és
téglaboltozata került elő az 1. számú (udvari) árokban
a városfal Ny-i oldalán. Az újkori pince téglaboltozatát
35 cm-re találtuk meg a mai udvarszint alatt. Az egyes
számú árokban talált városfalat egy téglával boltozott,
K-Ny-i irányú csatorna vágta ketté, 85 cm-rel az udvari
betonjárda szintje alatt. Az árok délkeleti sarkában egy,
a városfalhoz épített középkori ház falcsonkját tártuk
fel. Megfigyeléseink szerint a falat tört kövekbó1, fehér
habarcsba rakták. A középkori városfalat három (1., 2.,
3 . sz.) árokban tártuk fel, összesen 13 m hosszúságban.
A városfal szélessége 210-220 cm között mozgott. A fal
zoklija 1 5-20 cm-re ugrott előre a városfal belülsö (K-i)
oldalán. A faltető 45 cm-rel feküdt az udvari j árószint
alatt, a zoklit a megmaradt faltetőtó1 1 10 cm-rel mélyeb
ben találtuk meg. A középkori városfalat törtkövekből,
sárgásfehér habarcsba rakták. Belső járószintje az emlí
tett zoklival hozzávetőleg egyvonalban, a mai udvari já
rószint alatt 155 cm-re megtalált barna agyagos réteg
felszínén lehetett. Magát a járószintet nem találtuk meg.
Feltételezett szintje fölött agyagos, sóderes, törmelékes,
égett, kevert feltöltési réteget találtunk. Az első perió
dusban kiépült újkori ház nyugati fala alatt az egykori
virágbolt helyiségében két árokban is megtaláltuk a kö
zépkori városfal folytatását. A városfal K-i vonalát fel
tártuk, míg Ny-i vonala az említett ház Ny-i falának éle
alatt futott. Egy falomlás alatt, a virágüzlet belsejében
megtaláltuk a városfal felmenő falát is a 3. számú árok
ban. Az említett újkori ház DNy-i sarkánál egy leomlott
falszakasz bizonyságul szolgált arra, hogy a ház fala új
kori, és a városfal külső szélére épült. Összességében a
Jókai utca 8. számú ház és udvarának teljes szélességé
ben feltártuk az É-D-i irányú városfalat. Toronyra, vagy
bástyára utaló nyomot nem találtunk.
SIKLÓSI GYULA

280. Szigliget, Vár
(Veszprém megye) Kö

2002-ben a felsővár É-i részén folytattuk a vár feltárá
sát. A várnak erről a részéró1 igen keveset tudtunk. Ki-

vételnek csak a kaputorony számított, annak legalábbis
alaprajzi kiterjedését ismertük Guilio Turco felmérésé
ről. Másrészt, mivel már az 1995-96-os években feltár
tam a felsővár É-i bővítményét, így voltak adatok a fel
vonóhíd szerkezetéről is, ennek alapján teljes bizonyos
sággal lehetett számítani a farkasverem belső folytatá
sának is tekinthető ellensúly aknára is.
A 17. századi alaprajzok alapján csak azt lehetett tud
ni, hogy a várfalak mentén, mindkét oldalon lakóépü
letekre lehet számítani. Az árkoknak első lépésben az
udvari szakaszait ástuk ki, majd ezek dokumentálása
után tudtunk csak rátérni az árkok lakóépületen belüli
szakaszára.
A várudvaron - az eddigieknek megfelelően - nagy
mennyiségű építési törmelék volt, amely kevés kései lelet
anyagot tartahnazott csak. Az udvar nagy részén egyetlen
járószintet találtunk. Több járószintet figyeltünk meg a ka
putorony és az elóbb említett ház végfalainak összekötése
által létrejött - általunk „őrszobának" nevezett - épület
nél. Ennek az épületnek az udvar feló1 nem volt bejárata,
egyedül a kaputorony feló1 lehetett megközelíteni.
A rendkívül nagyméretű kaputorony falait nagyon
lepusztult állapotban találtuk meg. Az eló'bb említett
ajtó kávájának a meghatározása is eléggé bizonytalan,
igaz nem sokkal jobb állapotban maradt fenn az udvar
ra vezető másik ajtó sem. Az udvarra vezető ajtó kávái
is nagyon rossz állagúak, itt azonban a szárkövekbó1 is
találtunk néhányat. A torony építési korára sajnos nem
találtunk adatot, nem volt vizsgálható a torony és a vár
falak kapcsolata sem.
A K-i várfal mellett két háromosztatú házat tár
tunk fel. Az É-i ház alapjait és padlóját a sziklába vág
ták be, a falakat egy keskeny sziklataréjra építették fel .
Bejárata mindkettőnek a középső helyiségből nyílt. A
bejárattal szembeni fal mellett mindkettóben tűzhe
lyet tártunk fel, innét nyíltak a szobákban elhelyezett
kályhák fűtőnyílásai. A D-i háromosztatú ház tűzhe
lye teljesen körbejárható volt, és a várfalban két fül
két, polcot alakítottak ki. A tűzhely felett szabadké
mény vezette el a füstöt, ennek D-i boltvállát és bolt
indítását tártuk fel. A szabadkémény teljes egészében
téglából készült. A D-i helyiség kutatása során a fel
robbant toronynak két újabb - az eddigiektől valami
vel kisebb - faltömbjeit tártuk fel. Az épületnek ezt a
részét a faltömbök statikai helyzete miatt nem tudtuk
teljes egészében feltárni.
Az É-i háromosztatú ház, amint azt a padlóátvágás
ból eló"került leletek is bizonyítják a 17. század elején épült
csak fel. Az „őrszoba" azonban már feltehetően a 16. szá
zadban épült, minden bizonnyal Turco fehnérése után.
A K-i oldal D-i háromosztatú házának feltárását nem tud
tuk teljes egészében befejezni, az elóbb említett D-i hely
ségen kívül nem tudtuk átvágni a konyha padlóját, és nem
maradt időnk megvizsgálni az épület falainak a K-i vár
falíal valő kapcso1atát sem. Mindezekre már csak a kö
vetkező ásatási idényben fog sor kerülni.
GERE LÁSZLÓ
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2 8 1 . Szihalom, Pamlényi-tábla
(Heves megye) B , LT, Sza, Ró

Az M3-as autópálya nyomvonalának 120,9-121,4 km
szelvények közé eső szakaszán, a Szihalom területére
eső Pamlényi-táblán 1995-1997 között végeztünk lelet
mentést. A lelőhelyet átszelő mezőgazdaságilag hasz
nált földút és a Mezőszemeréró1 Szihalomba vezető mű
út alatt azonban csak az autópálya építése során, a kivi
telezéssel párhuzamosan végezhettünk megelőző feltá
rást. A műút burkolata alatt 2002. augusztus 24. és szep
tember 9. között végeztük el a kutatást.
Az aszfalt és a kőréteg feltörése után a termőtalajt
kanalas markolóval távolíttattuk el. A humuszréteg
rendkívül vastag volt, 90-140 cm között váltakozott. Ré
gészetileg megkutatattuk a teljes kijelölt területet, mely
összesen: 1000 m2• 74 telepobjektum került napvilágra
így 1643-ra emelkedett a leló'helyen a telepjelenségek
száma. Mivel ez a rész a dombtetőn található, ezért rend
kívül intenzív életnyomok tapasztalhatók a területen.
Az objektumok zöme gödör és a késő bronzkori pi
linyi kultúrába sorolható. Szórványosan előfordultak kel
ta telepnyomok. A szarmata faluból egy ház, több gö
dör, két sütő-főző kemence került napvilágra. E korszak
ból említésre méltó még egy gödörbe dobott borjú csont
váza. Néhány szarmata gödörben a szokásos bennszü
lött kerámia mellett mázas római import töredékek utal
tak a közösség egykori vagyoni helyzetére.
A késő római-kora népvándorlás kori temetőnek
is sikerült három újabb sírját feltárni, így eddig össze
sen 40 temetkezést dokumentáltunk a területen. A 38.
számú bolygatatlan sír a temető leggazdagabb halott
ját rejtette. A koporsóba temetett, gyöngyös viseletű
fiatal nő aranyozott bronzveretekből álló fejdíszt, ezüst
fülbevalót, bronzfíbulát, aranyozott ezüstgyűrűt és
bronzcsattal záródó, bronzszíjvéges övet viselt. Óno
zott, kerek bronztükrét is magával vitte túlvilági útjá
ra, lábai elé egy kisméretű, Drag. 33-as terra sigillatát
helyeztek.
VÁRADI A DÉL

2 8 2 . Szil , bel terület
(Győr-Moson-Sopron megye ) Ró, Á, Kö

A község területrendezési tervének módosításához kap
csolódóan (ipari terület kialakítása, építési telkek kije
lölése) 2002. június 1 -jén helyszíni szemlét tartottam.
Az Árpád utca D-i vége, Béke utca: A műút két olda
lán a Béke utcáig aránylag sík terület, rajta különböző
növényi kultúrák. A területen mindenhol található több
kevesebb apró Árpád-kori, középkori kerámiatöredék.
Feltehetően egy település maradványai. A kevés és ap
ró lelet alapján valószínű, hogy kisszámú, szétszórt ob
jektumról van szó.
A Dózsa Gy. utcában az iskola mögötti telkeken, a
felszínen sok római és főleg Árpád-kori kerámiatöredék
található. A terület egy kis dombvonulat a Linkó-ér egy
kori partján. Az iskola maga is korábban ismert régé-

szeti leló'hely, s feltehetően az utca összes telke alatt ott
húzódik a részben már elpusztult leló11ely.
A Dózsa Gy. utcából D-re nyíló út, a Linkó-érrel köz
vetlenül határos. Lapos, sík terület, az ér felé lejt. A fel
színen, mint ahogy a falu D-i és É-i végén található ál
lattartó telepeken és környezetükben sem, régészeti le
ló11elyre utaló nyomokat nem láttam.
FIGLER ANDRÁS

2 8 3 . Szilvásvárad, lstállóskői-barlang
(Heves megye) Pa

A Miskolci Egyetem BTK Ős- és Ókortörténeti Tanszé
ke 2002. augusztus 9. és 16. között ásatást végzett az
Istállóskői-barlangban. A 2000. évi ásatás folytatásaként
sikerült befejezni a komplex rétegtani szelvény ásatását
egészen a sziklafenékig. A legfontosabb eredmény, hogy
az újabb C14-adatokkal ki tudtuk egészíteni a korábbi gro
ningeni radiometrikus adatokat. A barlang Aurignaci I.
és II. iparai a Moershoofd-Hengelo és Arcy-Stillfried B
interstadiálisokhoz kapcsolódnak 43000-39000 és 30000
év B. P. között.
RINGER Á RPÁD

2 8 Li . Szilvásvárad, Török-sánc
( Heves megye ) B

2002 júniusának elején Bíró Péter régésztechnikus a szil
vásváradi Török-sáncon tett magánjellegű kirándulásai
alkalmával több helyen is régészeti leletek felszíni szó
ródására lett figyelmes. Egy aranydrót hajkarika előke
rülése nyomán haladéktalanul jelentést tett a leletró1,
valamint arról, hogy részben eróziós hatások, részben
emberi bolygatás következtében még számos helyen ré
gészeti leletek hevernek a felszínen az ismert földvár
különböző részein.
Június 17-én helyszíni szemlét tartottunk a sánc
azon részein, ahol a régészeti leletek a felszínre ke
rültek.
A Török-sánc a Szilváváradtól délre és Bélapátfal
vától keletre húzódó Kelemen-széke nevű hegyen talál
ható. Mint Patek Erzsébet, Kemenczei Tibor és D. Matúz
Edit publikált tanulmányaiból kiderül, a hegy főként a
késő bronzkori Kyjatice kultúra időszakából származó
leletek révén vált híressé, bár újkőkori és középkori vo
natkozásai is ismertek. A késői bronzkorban a Kr. e. 108. sz. közötti időszakban egy földvár épült ki a hegy te
tején, teraszokkal, sáncokkal. Teljes kiterjedését ponto
san nehéz megállapítani, de a régészetileg fedett tera
szok mérete megközelíthette az egy négyzetkilométert
is. Szemlénk során a földvár nyugati, északi és keleti
részén, a csúcstól mintegy 300-700 méternyire húzódó
körívben, az 570-620 méteres szintvonalak mentén, a
katonasíroktól ÉNy felé vezető földúton utaztunk kör
be, öt állomást érintve.
Először az aranylelet helyszínét vizsgáltuk át, amely
a Kukucsó-Cseres-völgy felé elágazó útnál található, a
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földutak kereszteződésének DNy-i részén. Itt számos ké
ső bronzkori kerámiadarab szóródik a felszínen spon
tán módon, nyilván az erózió következtében. A felszín
meghorolása után sem sírra utaló jel (embercsont), sem
további aranytárgyak nem kerültek elő.
Észak felé haladva, a Bácsó-kő-tetőre másztunk fel,
ahol egy sáncmaradvány húzódik. A tető felé vezető já
ratlan úton gyalogosan haladtunk, és több helyen in
tenzívebb felszíni kerámiaszóródást tapasztaltunk. Több
helyen nagy őrló'kő-darabok is a felszínre kerültek.
Következő állomásunk keletre, a Bácsó-Bükk plató
ja volt, ahol egy fenyvesben több helyen is talajbolyga
tás nyomait észleltük. A bolygatás minden bizonnyal
kincskeresési szándékot rejt (vélhetően fémkeresővel),
ugyanis a néhány négyzetméteres nagyságú beásások
mellett kupacokba rakva, apróra tört késő bronzkori ke
rámialeletek csoportosultak.
Szemlénk végén K felé továbbhaladva még megte
kintettünk egy sáncrészletet a Horotna-völgy felé eső
hegyoldalban, majd visszatértünk a Bácsó-kő-tető és a
Bácsó-Bükk között húzódó földúthoz, mely északi irány
ban lefelé vezetett bennünket a hegyró1. Ezen az úton
többszáz méter hosszan szóródnak a kerámiadarabok, és
néhol bronzdarabkák is a felszínen, fó1eg az útszéli víz
mosásokban, minden bizonnyal másodlagos pozícióban.
Az öt helyszínen kizárólag bronzkori leletekkel találkoz
tunk, amelyekbó1 reprezentatív mintát gyűjtöttünk.
DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ

2 8 5 . Szob, Malom-kert
(MRT 9. k. 2 6 / 1 6 l h . )
( Pest megye) U , LT
2002. október 4. és 10. között próbafeltárást végeztünk
az 1930-as évek óta ismert lelőhelyen. A feltárás költsé
geit a beruházó biztosította.
Gépi munkával kb. 2000 m2 nagyságú területró1 tá
volítottuk el a humuszt. Intenzív újkó'kori település (kot
tafejes csoport és zselizi kultúra) nyomai kerültek elő,
bár a cserépsűrűsödések által jelzett objektumok foltjai
a nedves, fekete agyagban nem rajzolódtak ki. Öt ke
mence vagy tűzhely vörösre átégett, paticsos foltját azon
ban sikerült rögzíteni. Néhány cserép kelta településre
utal.
A próbafeltárás eredménye alapján 2003 tavaszán
a teljes terület megelőző feltárására van szükség. A le
letek a szobi Börzsöny Múzeumba kerültek.
KővÁRI K LÁRA

2 86 . Szombathely, 89-es számú elkerülő főút

(Vas megye ) R, B, V, LT, Ró, A, Á, Kk

A kétsávos elkerülő út Zanat 1. ütemének 1999-ben, 2.
ütemének 2000-ben végeztük el a megelőző régészeti
kutatását. A 3. ütem nyomvonafának bejárását 2001. ta
vaszán végeztük el. A nyomvonalat és környékét 20012002-ben több alkalommal légi fotóztattam.

A Herény, kertészet területén 2001. november-decem
berben kezdtük meg, majd 2002 márciusában folytat
tuk a feltárást. A lelőhely lényegi részét a Gyöngyös
patak felé eső terasz jelentette, ahogy ezt már az előző
évi, a nyomvonalat szondázó árkaink alapján sejtettük.
Már ekkor rábukkantunk egy 14-15. századra keltezhe
tő jelenségegyüttesre, amelyek közül akkor még csak
egynek (60. objektum) a kibontását kezdtük meg. Né
hány árok, négyszögletes (a salakok alapján vasfeldol
gozásra utaló) gödör és szemétgödrök, valamint értel
mezhetetlen oszlophelyek mellett egy „T"-alakú, torkos
pajtaként értelmezhető jelenségre bukkantunk. Mére
te: 24x7,5 m. Az apró leletek száma csekély, azonban
néhány fazék és más edény restaurálható lesz, egy-két
fémtárggyal (pl. vaskés) együtt.
A lelőhely késő középkori részén kb. 2500 m2-t tár
tunk fel.
Munkatársak: Pap Ildikó Katalin régész, Vámos Gá
bor régésztechnikus.
Kőszeri-dűlő: A lelónely az előzőtó1 Ny-ra, a Perint
patak túlsó, Ny-i partján található. Legjelentősebb ob
jektumai: 1. Rézkori (?) alapárkos, oszlopszerkezetes fal
lal tagolt, paticsfalú épületrészlet és néhány szemétgö
dör. 2. A késő bronzkori urnamezős kultúra telepjelen
ségei, gödrök. A nem túl sok kerámia mellett néhány
bronztű (16. objektum) került elő. 3. Késő kelta telepü
lés két ép, földbe mélyített, kisméretű, kunyhószerű (22 oszlophelyes) építményét (8 „ 18. objektum) is megta
láltuk egy kelta hamvasztásos sír (44.objektum) mellett.
Utóbbiban összeégett bronz- és vasmaradványok, fibulák
voltak. A házakból nagy mennyiségű kerámia és bronz
fibulák kerültek elő. A település házainak tengelyét a
Perintre tájolták, s a házak a víz folyását követő teraszra
települtek. A nyomvonaltól É-ra és a város felé is meg
figyeltünk településre utaló nyomokat.
Kőszeri-dűlő: Az előző lelónelytó1 kb. 300 m-re, egy
mára már kiszáradt vízfolyástól Ny-ra rendkívül szórt
objektumokat találtunk: oszlophelyek, árkok, amorf göd
rök. Minden objektum a római korra „keltezhető" késő
kelta kerámiával, és igen kevés leletanyagot tartalma
zott. Mindössze két sigillata töredéket leltünk.
Véleményem szerint egyértelműen a 3. számmal jel
zett (a terepbejáráson itt rengeteg tegulát, csatári pala
követ és edénytöredéket gyűjtöttünk) római kori, villa
épület (?) gazdasági udvarának részlete. A területet csak
két kutatóárokkal vizsgáltuk, előtte négyzethálós bejá
rást és geofizikai felmérést végeztünk. A villaépület fa
lait kiszedték, igen lepusztult és az intenzív földműve
lés sem használt neki. Egyetlen késő kelta objektum rész
letét és talán egy fal töredékét tártuk fel. A villa talán a
késő római periódusra datálható.
Munkatársak: Molnár Attila egyetemi hallgató (ELTE),
Nagy Ágnes, Nagy Marcella, Geider Péter és Vámos Gá
bor régésztechnikusok.
Reiszig-domb, Erdőalatti-dűlő: A terepbejáráskor há
rom, de egymáshoz igen közeli lelónely-komplexumként
jelöltük. A feltárás során a nyomvonalon itt folyamato-
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san, de különböző intenzitással kerültek elő az objektu
mok (összesen 429) . A megépítendő út itt egy - mára
kiszáradt - medret kísérő teraszt határol. Az erózió ha
talmas méreteket öltött a terasz peremén, ahol késő
bronzkori(?) telepnyomokat találtunk 3 m mélységben.
Ugyanilyen korú emlékek a nyomvonal ezen szakaszán
még két helyen sűrűsödtek. Említésre érdemes kisle
letek a korszakból: bronztűk, bronzárak, feldolgozásra
utaló bronzmaradvány és a 61. objektum hatalmas mé
retű, díszített agyag tűzikutyája.
Még az alábbi korok jelenségeit és kisleleteit érde
mes megemlíteni: dunántúli vonaldíszes kultúra göd
rökből és felszíni gyűjtésbó1 származó kerámiája és kő
eszközei. A rézkorból a lengyeli kultúra teljes egészé
ben feltárt alapárkos háza és 4 sírja mellett a Balaton
Lasinja kultúra (pl 425. objektum számos edénnyel) és
a kostolaci kultúra gödrei és igen jellegzetes kerámiája
fontos.
A kora vaskori Hallstatt kultúra jelenlétére is szá
mos objektum és edény, valamint csonttárgy (pl. 244.
objektum madárfejes csonttű) utal. A késő vaskori kel
ták intenzív megtelepedését több földbe mélyített ház
(16„ 87. objektum), vasfeldolgozó mlíhely (86. objek
tum) és pl. 390. objektum - gödörben 2 ember marad
ványaival igazolja.
Egy avar kori sír (171. objektum vascsattal, edény
nyel), néhány Árpád- és késő középkori gödör, valamint
újkori árkok tették teljessé a terület történeti képét.
A nyomvonal által kb. 650 m hosszúságban jelent
kező lelónelybó1 7500 m2-t kutattunk meg. Munkatár
sak: Derdák Ferenc geodéta, Farkas Zsuzsa, Nagy Ág
nes, Nagy Marcella és Vámos Gábor régésztechnikusok,
Molnár Attila egyetemi hallgató (ELTE) .
lLON GÁBOR

287. Szombathely, Fő tér
(Vas megye) Ró, Kö
2002. május-júniusban elvégeztük a Fő téren létesíten
dő szökőkút helyének szondázó jellegű kutatását. A ter
vezett ellipszis alakú vízmedence tengelyeiben, egymás
ra meró1egesen kijelölt, két méter széles kutatóárok, va
lamint a D-i árokág végén nyitott 3,6x3,1 m szonda
összesen 62 m2 összfelületének feltárása reprezentatív
értéklínek bizonyult a beruházás egészét tekintve, hi
szen a medence mintegy közel 10%-ának megkutatásá
val világos képet kaptunk a készülő létesítmény alatti
terület rétegviszonyairól, beépítettségének jellegéró1, a
feltárt épületmaradványok állapotáról.
Eltávolítva a tér szilárd burkolatát és annak alépít
ményét, a megnyitott kutatóárkok felső rétegeit a Fő
téren egykor létesített tűzivíztároló tó teknősen mélyü
lő fenekének átlag 60-80 cm vastag, a leletek tanúsága
szerint 17-18. században keletkezett iszapos üledéke, va
lamint a tómeder késó'bbi, 19. század elejére tehető be
töltésének feltöltésrétegei alkotják. Sikerült három ol
dalról lehatárolnunk a mindeddig csak leírásokból és

raj zos térképvázlatokból ismert létesítményt. A D-i
árokág végén nyitott szonda az egykori piactér 1 5-17.
századi járószintjeinek rétegsorát tárta fel.
A 15-19. századi rétegek alatt Savaria városfalon be
lüli belvárosa sűrűn beépített lakóövezetének részlete
bontakozott ki. A feltárt épületmaradványok egy na
gyobb épületkomplexum három lakóhelyiségét, illetve
azok udvari(?) traktusait érintették. A Ny-i kutatóárok
ban feltárt helyiségrészlet zárófalát egy feltehetően tám
pillérrel(?) megerősített, opus spicatum szerkezetű fal
jelentette, míg a másik helyiségtó1 tégla-kő vegyes fala
zatú alapra rakott vályogból megépített fal választotta
el. A helyiség belsejét két különböző időszakban létesí
tett téglapadozattal burkolták, a felső padlóréteg egyik
sesquipedalis téglájában in situ őrződött meg az építte
tő ATL jegylí téglabélyege. A polgári környezetben igen
ritka a pecsételt téglák alkalmazása, e téglabélyeg
mindeddig ismeretlen volt Savariából.
A feltárás legmarkánsabb jelenségét a D-i árokágban,
illetve az utóbb hozzá kapcsolódóan megnyitott szondá
ban mutatkozó épületrészlet jelenti. A szonda és a kuta- .
tóárok csatlakozásában 65 cm vastag, a külső falsíkból
szokatlanul szélesen kiugró lábazatra emelt kő-tégla ve
gyes falazat falkoronája a mai járószint alatt már 130 cm
re jelentkezett. A rendkívül jó megtartású, igényesen ki
vitelezett, mintegy 260 cm magas épületfal belső oldalát
kétrétegű, fehérre festett vakolat fedte, amely már a fal
korona felső kősora alatt megfigyelhető volt. A fal belső
oldalán erős törmelék.réteg alatt élére rakott kövekbó1,
téglákból falazott fütéscsatorna mutatkozott. Az egysze
rű kivitellí, minden bizonnyal a Kr. u. 4. század folyamán
létesített fütőcsatorna a korábbi periódus terrazzopad
lóján nyugodott, mely egy kisebb bolygatást leszámítva a
teljes helyiségbelsőt lefedte. A terrazzo-padló szintje alá
csak a bolygatott részen mentünk, de a 185 cm-en jelent
kező ép padozat alapján további, mintegy két méter vas
tag zárt római rétegsort tételezhetünk fel. A helyiség már
említett zárófalának külső oldalához meró1egesen egy má
sik L-alakú falazat csatlakozott.
A fent ismertetetteken kívül néhány kisebb jelen
tőséglí objektum: erősen bolygatott sütőkemence, az ud
varok külső járószintjei érdemelnek említést.
SoszTARITS ÜTTÓ

2 8 8 . Szombathely, Járdányi-Paulovics István romkert
(Vas megye) Ró
A romkertben a székesegyház ÉNy-i sarkánál, részben
az épület alatt találhatók a Kr. u. 4. századi római pa
lotaegyüttes nyolcszögletlí épületének, az Oktogonnak,
valamint melléképületeinek maradványai. Az Oktogon
Ny-i melléképületében látható mozaikot és a külső fal
festményeket a csapadék és a talajból felszivárgó ned
vesség a védőépület ellenére évek óta folyamatosan ká
rosította. A vízelvezetési rendszer kiépítésének feltéte
le egy a lefektetendő csövek nyomvonalán és mélységé
ben elvégzett előzetes régészeti feltárás volt.
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A 2002. június 17. és július 31. között végzett ásatás
érintette a peristyliumos udvar teljes belső területét és
az Oktogon É-i háromnyílású fűtőhelyiségét.
Ezen a területen 1972-1976 között már voltak ása
tások a Savaria Múzeum részéről, ezért az udvar nagy
részében már feltárt jelenségeket érintettünk. A talaj
felső 60-100 cm-e a legtöbb árokban bolygatott volt, de
a római és középkori rétegsorokat az itt végzett ásatá
sok dokumentációjában nyomon lehet követni. Kivételt
jelent az udvar ÉNy-i sarka, amelyró1 Járdányi-Paulovics
István és Géfin Gyula 1938-1944 közötti ásatásából met
szetrajzok nem állnak rendelkezésünkre.
A peristyliumos udvart és az épületek falait a ko
rábbi helyiségek elplanírozott terrazzopadlójára vagy
a vissza bontott hypocaustum-rendszer terraz z o 
alapjára építették. A palota építése előtti periódusból
előkerült padlórészletek azonban nem alkalmasak a he
lyiségek pontos méreteinek és feladatainak megálla
pítására. Az udvar Ny-i oldalán egy fűtőhelyiség és
fütőcsatornák nyomait találtuk meg. Az Oktogon Ny-i
melléképületének D-i és Ny-i oldalán egyaránt megta
láltuk a Kr. u. 2. századi római út néhány bazaltkövét,
amelyek beleesnek a város egyik É-D-i irányú útjának
vonalába.
A feltárás során több falfestménytöredék került elő,
ilyeneket már a korábbi feltárások is érintettek. A leg
nagyobb összefüggő felületek a mozaikos helyiség kül
ső falain mutatkoznak, állapotuk rohamosan romlik, sür
gősen rögzítésre és restaurálásra szorulnak.
A mozaikos helyiség K-i oldalán az Oktogon É-i há
romnyílású fűtónelyiségében előkerült egy épített tég
lasír, benne melléklet nélküli csecsemőcsontváz. A tég
lasírt a fűtónelyiség elegyengetett hamujába vágták,
alapja egy korábbi terrazzopadló planírozásán nyugo
dott A temetés ideje a fűtés befejezése, a palota elha
gyása után a Kr. u. 4. század végére-5. század elejére
tehető.
Az ásatás idején több száz darab kerámiából, csont
ból, téglatöredékből, terra sigillatából és mozaikszem
ből álló leletanyag került a felszínre.
Munkatársak: Thury László (ÁMRK), Kiss Péter ré
gészek, Kiss Ernő Csaba, Edőcs Judit, Sárvári Katalin
restaurátorok, Bek Tamás, Mayer Adél, Bolla Zoltán,
Hufnágel Szabolcs régésztechnikusok, Derdák Ferenc
geodéta (Savaria Múzeum), Szigeti Lajos mérnök (Vasi
terv) .
SzENTLÉLEKY TIHAMÉR

289. Szombathely, Kálvária utca 6 3 .
(Vas megye) LT
2002. október 28. és november 29. között a telken beru
házást megelőző régészeti feltárást végeztünk.
Ennek során egy késő kelta kori cölöpszerkezetes
lakóház került elő. A náz egyrészt szerkezetével, más
részt méretével tér el a Kárpát-medencében eddig is
mert házaktól: a 12x4 m-es alapterület kifejezetten nagy-

nak számít; hasonlóakat elsősorban az Alpoktól Ny-ra
tártak fel.
Az eló'került lelet jelentőségét fokozza, hogy eddigi
ismereteink szerint Szombathely területe a római kori
Savaria alapítását közvetlenül megelőzően nem volt la
kott. Az újonnan feltárt leletek fényében ezt a tézist új
ra kellene gondolni.
Krss PÉTER

290. Szombathely, Károlyi Gáspár tér
(Vas megye) Ró
2002. október 18-án lakossági bejelentés nyomán hely
színi szemlét tartottunk a református templom előtti
telken (hrsz. 5677), ellenőriztük a templom előtt folyó
földmunkákat. A templom előtti park szélével párhuza
mosan munkaárok húzódott. Megállapítottuk, hogy a
szennyvízcsatorna rekonstrukciójakor a munkaárok ró
mai épületmaradványt érintett, mivel a kiszórt földbó1
néhány római cserepet gylíjtöttünk.
A munka ellenőrzését 21-én folytattuk. A nagyjá
ból ÉK-DNy irányú csatornaárok kitisztítása után a met
szetben látható kb. 50-60 cm vastag tömény törmelék
réteg alatt roncsolt (visszabontott?) római épületfal nm
tatkozott. Mivel a fal az É-i metszetfalban nem folytató
dott, feltehetően falsarkot érintett a bolygatás.
SoszTAR!Ts Orró

2 9 1 . Szombathely, Minerva lakópark
(Vas megye) R, B, Ró
A korábbi évek feltárásai után 2002-ben is folytattuk a
terület áruházépítést megelőző régészeti feltárását. Feb
ruár 13. és március 9. között a beépítésre kerülő terület
útjainak nyomvonalát kutattuk meg.
Összesen 101 objektumot (gödröt, oszlophelyet, há
zat és körárkot) tártunk fel. A települések hulladékgöd
reiben esetenként sok kerámia, igen kevés állatcsont volt.
A 74. objektum egy hamuzógödör volt, az 1., 27., 78. ob
jektumok egy-egy rézkori körárok szakaszai, bennük
több-kevesebb kerámia és kovaszilánk.
Jól lehatárolhatóvá vált a - ritkás, erősen szórt szer
kezetlí - Lengyel 3. telep É-i és K-i irányú kiterjedése.
(Ny-i és D-i irányú kiterjedését a Metró és a Peugeot
feltárásokból már ismertük, kb. 8-10 ha-os késő lengye
li települést ismertünk/ismerhettünk meg.) Egy késő ró
mai objektum-komplexum (oszlopszerkezetes-alapárkos
ház) került elő újdonságként. E korszakból érdekesebb
egy fenékbélyeges („M") fazék. E korszakból - ez ideig egymástól kb. 500 m-re találtunk egy-egy objektumsű
rűsödést.
Júniusban néhány nap alatt elvégeztük a Metrótól
ÉNy-ra megépítendő Motel területének (hrsz. 15.824)
feltárását. Csak két objektumot találtunk, ezek nagymé
retű, de sekély göarök vo1tak, csupán az egyiKben volt
nagyobb mennyiséglí lelet (kerámia, csont) . Talán a ko
ra bronzkorra keltezhetők.
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Július 1. és augusztus 2. között az eddigi kutatások
topográfiai eredményei alapján csak azon utcák telek
sorainak beépítésre kerülő házhelyeit tártuk fel, ahol
jelenségeket reméltünk. Ez eredményre is vezetett. Egy
részt bizonyossá vált, hogy a Lengyel 3. telep - addig
csak sejtett K-i vége - igazolható, másrészt újabb kora
rézkori alapárkos ház részletét (felét), kemencét, több
körárkot (kettőset is), gödröt és oszlophelyet tártunk fel,
valamint egy 3-4 éves gyermek temetkezését is megta
láltuk. Természetesen a késő római telepjelenségek foly
tatását is megtaláltuk.
A feltárás ezen szakaszában vendégeink voltak a
bochumi egyetem őskoros hallgatói Svend Hansen prof.
vezetésével.
Munkatársak: Tóth Gábor antropológus (BDF), Pap
Ildikó Katalin régész, Kiss Gábor, Nagy Ágnes, Nagy Mar
cella, Vámos Gábor, Geider Péter régésztechnikusok.
ILON GÁBOR

2 9 2 . Szögliget, Hosszú-tető
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B
A barlangban két éve megindult feltárási munkákat eb
ben az évben is a Magyar Nemzeti Múzeum finanszíro
zásában a Nitrai Régészeti Intézettel közösen végeztük.
Az ásatás állandó konzulense, társvezetője dr. Václav
Furmanek.
A 2002. szeptember 1-13. között zajlott feltárás fő
célja a már ismert késő bronzkori kincslelet pozíciójá
nak tisztázása, a barlangfolyosó további feltárása volt.
Az eddigi évekkel ellentétben sikerült biztos régészeti
réteget találnunk, amely már bolygatatlan. A kísérő ke
rámialeletek a Kyjatice kultúrába tartozónak határoz
hatók meg. A kincslelet további darabja is eló'került az
említett szintbó1.
REZI KATÓ GÁBOR

293. Szurdokpüspöki, TSz-major
( Nógrád megye) R, B, V

2002 szeptemberében gázbekötést megelőző feltárást vé
geztünk a TSz-major területén. Itt egy 30 m hosszú, 1
m széles árkot nyitottunk. A felső 30-40 cm ráhordott
törmelékes föld alatti rétegekbó1 késő bronzkori-kora
vaskori és késő rézkori cserepek kerültek elő nem túl
intenzíven. Az árok közepén, a mai felszíntó1 1 m mé
lyen találtunk egy késő bronzkori-kora vaskori szórt
hamvas sírt, melyben mellékletként két csupor és egy
behúzott peremű tál feküdt, szájukkal lefelé. A tálon
egy dörzskövet is találtunk. A sírgödörben néhány ököl
nyi kavics is feküdt. A sírtól nem messze találtunk még
egy cölöplyukat, melyet ugyanerre a korszakra keltez
tünk. Az árok É-i végében egy kb. 30 cm magas kőfalvé
get találtunk, mely 40 cm hosszan nyúlt be az árokba. A
kövek között semmilyen kötőanyag nem volt, alapozási
árka is 30 cm mély volt. Feltehetó1eg késő rézkori.
BÁCSMEGI GÁBOR

2 9 Li . Szűr, Cserh át
( Baranya megye) U, B

2002. március 25. és április 22. között a Janus Pannonius
Múzeum Régészeti osztálya munkatársai terepbejárást
végeztek a tervezett M6-56 gyorsforgalmi út Baranya
megyei szakaszán.
A 23043. pontnál a domb É-i oldalán jól bejárható
búzavetésben találtuk a 63. sz. leló11elyet. A 100x100 m
kiterjedésű területen településre utaló szórvány őskori
leleteket gyűjtöttünk.
A 23049. pontnál nyugatra hajló domboldalon, szór
vány neolitikus és bronzkori leletekkel jelzett telepet
regisztráltunk. A 64. sz. lelónely kiterjedése 100x100 m.
Munkatársak: Nagy Erzsébet, Gábor Olivér régészek,
Krasznai Péter ásatási technikus, Tari Józsefné gyűjte
ménykezelő.
KÁRPÁTI GÁBOR

2 9 5 . Tabajd
( Fejér megye) Á

Tabajd polgármestere, dr. Temesszentandrási György
közvetítésével egy apró aranyozott bronztárgyat adtak
át a Szent István Király Múzeumnak.
A 6 cm magas, kicsiny figura a magyarországi emlék
anyagban leggyakoribb, famagra applikált rézlemezekkel
borított és mellékalakokkal díszített körmeneti keresztró1
származik, egy szent alakját ábrázolja, amelyet a kereszt
előoldalára erősítettek, amint a test tengelyén látható két
lyuk ezt bizonyítja. A test vastag, domború lemez, a tömör
öntésű fejet lemezbó1 készült dicsfény övezi, amelyet apró
nittel erősítettek a koponyához. Szemeit apró zománc töl
ti ki. Testét bő ujjú, világoskék zománccal díszített ruha
borítja. Jobb kezét melle elé emeli. A kereskedelmi célra,
Limoges-ban készített hasonló keresztek a 13. század kö
zepén a tatárjárást követően kerültek Magyarországra. Fe
jér megyébó1 kettőt ismerünk, egyik Menyőd-pusztáról ke
rült a Szent István Király Múzeum gyűjteményébe, a má
sik Székesfehérvárról, a bazilika környékéró1 gazdagította
a Magyar Nemzeti Múzeum kincseit.
CSERMÉNYI VAJK

296. Tamási, Újvárhegy
( Tolna megye) 0

1960-ban Tamási-Újvárhegyen, közelebbró1 ismeretlen
helyen, szó1őtelepítéskor mintegy 20 honfoglalás kori
sírt tettek tönkre. A helybeliek között végzett kérdezős
ködés révén kiderült, hogy a temető Ősi Varga János
tanító szó1ejében feküdt. 2002. december l-jén végzett
terepbejárásomon a területet É-ról megkerülő löszmély
út D-i falában, a mai felszín alatt kb. fél méterrel egy
Ny-K irányú csontváz maradványait figyeltem meg; a
felsőtest bal felét az út elpusztította. Sem a szó1őtó1 K
re fekvő szántóföldön, sem a löszmélyút falában nem
találtunk további sírokra utaló nyomot.
K. NÉMETH ANDRÁS
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2 9 7. Tarjánpuszta, látványtó
(Győr-Moson-Sopron megye) U, R, LT, Kö

2002. október 14-én helyszíni szemlét tartottunk Tar
jánpuszta község belterületének Ny-i szélénél, a Ravazd
felé vezető országúttól D-re, a tervezett látványtó part
vonalán.
A leendő látványtó mentén a DK-i parcellában
szétszántott kohó égett törmelékét, vassalakokat és
legalább két korszak (neolitikum-rézkor és középkor)
edénytöredékeit észleltük a szántásban. A szomszé
dos ÉNy-i parcella területén ugyancsak számos salak
darab (köztük kohósalak) , őskori edénytöredék, sima
felületű fekete (kelta?) és kavicsos soványítású díszí
tetlen őskori vagy kora középkori edénytöredék ta
lálható.
Munkatársak: Figler András, Szőnyi Eszter.
TOMKA PÉTER

2 9 8 . Tarnaörs, Görbe-ér, Fodor-tanya
( H eves megye) Me, R

2001 júniusától immár Heves megye területéró1 is is
mertté váltak mezolit korú lelónelyek, melyek Tarnaörs
térségében, a megyehatár közelében, a Tarna egykori
holt ágai mentén terülnek el. Közöttük volt egy különö
sen érdekes, felszíni leletekben bővelkedő, nagy kiter
jedésű hely is, mely a mezolit és neolit kutatás szem
pontjából egyaránt nagy jelentőségűnek tűnt, és egy
ben kiváló kutatási területet kínált.
A Fodor-tanyán többszöri terepszemlét követően,
2002 márciusában egy négyzetméterenkénti felszíni
gyűjtést végeztünk el 1300 m2-es szakaszon. Ennek ered
ményeként leletszóródási térképeket készítettünk, mely
gyűjtési típusonként (kő, kerámia, csont, patics) színes
ábrákon mutatja a leletkoncentrációt.
A kövek, például, egy jól körülhatárolható részen
sűrűsödnek, ráadásul oly mértékben, hogy az szinte már
egy mezolit objektum jelenlétére utal. Dr. Kertész Ró
bert 2002. júliusi ásatása lényegében már ennek a sűrű
södésnek a vizsgálatára irányult.
A kerámiaadatok a lelőhely egy másik részén mu
tatnak sűrűsödést, pontosan ott, ahol egyébként a cson
tok is. Fontos, hogy a csontok között több emberi fog
is előkerült. Mindez nyilván egy temetőt jelez. Tudni
kell, hogy 2001 augusztusában éppen ezen a részen
tártunk fel egy (néhány csontdarab alapján) zsugorí
tottnak vélt csontvázat. Az akkor még datálhatatlan
sírt a rítus alapján inkább neolitnak véltük. Most, a
felszíni gyűjtés során előkerült egy-két tejesköcsög füle
arra utal, hogy a sír inkább rézkori lehetett, és egy te
metónöz tartozott.
A rézkori jelenségek azonban felvethetnek egy ko
molyabb problémát is. Az ebből a korból származó pat
tintott kövek ugyanis hasonlóak az újkőkoriakhoz, és
ez esetleg zavaró lehet a mezolit kövek tanulmányozá
sa és a lelőhely kronológiájának meghatározása szem
pontjából. Célszerűnek tűnik tehát a temetőt is feltár-

ni és megvizsgálni, még ha ez első pillantásra nem is
szolgálja közvetlenül a neolitizáció problémakörének
jobb megértését.
A kerámiadarabok és a paticsmaradványok együt
tes előfordulása szintén jelzésértéklí. Ezek a mezolit te
leprész közelében jeleznek egy objektumot (tűzhelyet
vagy házat) .
DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ

2 9 9 . Tatabá nya, 52. számú lelőhely
( Komárom- Esztergom megye ) V

A lelónelyen az 1998 óta tartó feltárások folytatásaként
2002. július 8. és október 2. között 330 m2 felületet tár
tunk fel. A korábbi ásatási felszínektó1 K-re nyitott szel
vénysor segítségével a lelónely K-i szélét tártuk fel, erre
utal az objektumok egymástól távoli elhelyezkedése. Az
objektumok a helyszíni kormeghatározás alapján a kora
vaskorra tehetők. Egy négyszögletes, lekerekített sarkú,
földbe mélyített objektumon kívül egy kiszélesedő aljú
tárolóvennet, sekélyebb gödröket, valamint egy felszíni
kemence tapasztott sütőfelület-töredékét találtuk, továb
bá rendszertelenül elhelyezkedő cölöplyukakat. A hu
musz kézi eltávolításának következtében nagy mennyi
séglí őskori oldaltöredéket és viszonylag nagyszámú
bronzból készült gömbös végű tűt, karikát, tutulust gyűj
töttünk. Mivel a leló11ely D-i és Ny-i része feltáratlan, így
a következő években szükségét látjuk az ásatás folytatá
sának. A leletanyag a Tatabányai Múzeumba került.
LÁSZLÓ JÁNOS

300. Tác, Gorsi u m
( Fejér megye) Ró

2002-ben a szentkerület központi terének feltárását foly
tattuk. Ez alkalommal nem a 2001-ben feltárt szelvé
nyektó1 Ny irányban folytattuk a feltárást, hanem az
1997-ben húzott É-D irányú átvágásból (195/745-770)
indultunk ki. Ez az átvágás a késői feltöltésektó1 az 1 .
periódusig ( a szentkerület alapításakor kialakított szint)
teljes átmetszetet adott a rétegékró1 és kijelölte a be
mutatásnál elérendő szintet.
Falmaradvány egyedül a 190-19 5/760 szelvényben
került elő. A DNy-ÉK irányú fal nem folytatódott a to
vábbi szelvényekben, elfordulásának sem volt nyoma.
Nem tartozott épülethez. A közelében eló'került oszlop
töredék alapján feltételezhető, hogy az első díszkút vo
nalában lévő oszlopsor alapzata volt.
A falmaradványok teljes hiánya alapján XCVII. épü
let vonala nem zárta le a központi teret. A XCVII. épület
ÉK-i sarkát a 210/755 szelvény a-b részében kiszedett ál
lapotban meghatároztuk. A fal É-i vonala előtt egy másik
fal mutatkozott, de nem érte el a szelvény Ny-i szélét.
A falmaradványok hiánya alapján a 4. században
sem volt épület a téren, azaz feltételezhetó', hogy ugyan
azt a funkciót töltötte be, mint a szentkerület korszak
ban, a 4. századi város (Herculia) foruma volt.
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A marcomann háborúk utáni újjáépítés szintje a
szelvények jelentős részében rögzíthető volt. Ritkán ke
rült elő és rendszerint kis felületeken a késői korszak
j árószintje.
A tér É-i részén a feltárt szelvények vastag törme
lékréteget tartalmaztak, a nagyobb kövek felülete feke
tére égett. Ezek a leomlott falmaradványok a marco
mann háborúban bekövetkezett pusztítás méretére ed
dig nem ismert bizonyítékokat adtak. A fal tövétó1 1015 m távolságra talált romok arra engednek következ
tetni, hogy a térre néző két nagy csarnok (VII. és IX.
épület) 840 m magasak lehettek, és a háború után szin
te alapfalaikon kellett újjáépíteni őket.
A fórum feltárásával párhuzamosan folytattuk az
Augustus-templom (LXX. épület) középső cellájában be
nem fejezett feltárást. A cellának feltehetően a közép
korban elbontott járószintje alatt a nagy felületet koc
kaalakban megosztó 3-3 falra találtunk, amelyhez ha
sonlók a görög templomokban is találhatók és a padló
(mozaik padló) tartására szolgáltak. A mozaikpadló itt
nem került elő, egy-egy mozaik-szem azonban egykori
létezése mellett szólhat.
A LXX. épület D-i oldalán részben feltárt XCIV. épü
let jó állapotú terrazzopadlóján, illetve a padlót határo
ló falak mentén tovább folytattuk a helyiség falait díszí
tő falfestmények felvételét. A még be nem fejezett mun
ka során háromnegyed ember nagyságú férfialak rész
lete került elő, továbbá egy páva testének részlete. Az
előkerült töredékek a gorsiumi freskó-anyag legjelentő
sebb emlékei közé tartoznak.
Fnz JENő

3 0 1 . Tákos, belterület
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á

2002. január 3-án értesítették a múzeumot, hogy a
Bajcsy Zsilinszky utca 59. számú ház telkén gödör ásása
kor leletekre bukkantak, de mire január 15-én a hely
színre mentünk, a vízaknát már lebetonozták. A felső
80 cm-es porhanyós fekete rétegben találtak két Árpád
kori cserepet. Ezeket átadták.
A Bajcsy Zsilinszky utca 15. számú háznál két, kb.
140-150 cm-es cölöpöt emeltek ki a gépek a ház udva
rán. A cölöpsort hosszabban is megfigyelték, az utca irá
nyában párhuzamosan futott, ami azt jelenti, hogy az
egykori patakmederrel is párhuzamos volt, híd nem le
hetett. A fa eléggé jó állapotúnak tűnik. Talán valami
régebbi árvízvédelmi mű maradványa lenne.
Munkatárs: Kurucz Katalin.
IsTVÁNOVITS EszTER

3 0 2 . Tápiószele, Kishomok-dűlő
( Pest megye) Ő, Sza, B

2002-ben az OMFI Országos Agrobotanikai Intézet köz
ponti épületétől kb. 130 m-re DNy-ra, gödörásás köz
ben szarmata edénytöredéket és állatcsontot találtak

120-130 cm mélységben, 100-110 cm homokos feltöl
tődés alatti humuszrétegben. A 2002. november 27-i
helyszíni szemle során más régészeti jelenség nem volt
megfigyelhető. (1973-ban az intézeti központ területén
vezetékárok kiásásakor középső bronzkor végi-késő
bronzkori edénytöredékeket, népvándorlás kori sírrész
letet találtak.)
Az intézet központjától kb. 350 m-re ÉK-re, gödör
ásáskor szarmata edénytöredékek kerültek elő 100-115
cm vastag homokos talaj alatti humuszrétegbó1. (2000ben, hasonló körülmények között szarmata hombártö
redékeket talált a tulajdonos). A kertföldtó1 D-re, talaj
bányászással már régebben is megbolygatott területen
szarmata gödröt bontottunk ki 2002. november 27. és
december 8. között. A homokos feltöltődés alatti hu
muszrétegbó1 mélyülő, bányászassál megsérült méhkas
alakú gödör került elő. Betöltésében őskori, késő bronz
kori és szarmata edénytöredékek, állatcsontok, kutya
vázrészlete feküdt.
A leletek a ceglédi Kossuth Múzeumba kerültek.
DINNYÉS lsTvÁN

3 0 3 . Tápszentmiklós határa
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, B, Ró, Á, Kö
A település K-i határában a Halomszeri-dűlóóen légi fel

vételeken halomsírokat lehetett megfigyelni. A lelóne
lyen 2002. április 11-én végzett terepbejárás ezt lénye
gében igazolta. A lekopott felszínen látható néhány ala
csonyabb kiemelkedés feltehetően halommaradvány. A
mintegy 300x200 m kiterjedésű lelónely felszínén né
hány késő bronzkori cserepet, talán urnatöredéket ta
láltunk, a lelónely É-i szélén pedig Árpád-kori bogrács
töredékeket és fazékból származó cserepeket.
Sáncok határrész: A település Sáncok nevű határré
szén néhány légi felvétel szerint egy római katonai tábor
és benne egy késó'bb épített római villa látható. A kato
nai tábornak lekerekített sarkai vannak, egyik kapunyí
lását az árok vonalának rövid megszakadása jelzi, ugyanitt
a belső oldalon négy, szabályos négyzet alakot kirajzoló
sötét folt feltehetően a kaputorony oszlopainak foltjai.
A légi felvételen jól kivehető tábort 2002. április 11én végzett terepbejárásunkon a felszínen nem sikerült
azonosítani. A mintegy 400x400 m-es területen a szán
tásban nem lehetett azonosítani római objektumot.
Ugyanitt azonban, mintegy 100x100 m-es terüle
ten római épület, feltehetően villa nyomai vannak. A
lelónely területén kődarabok, tegulatöredékek mellett
néhány terra sigillata, valamint számos sárga és szürke
házikerámia-töredék utal erre. Ezek alapján a villa hasz
nálati ideje a 2-3. századra tehető.
A leletek: kihajló peremű terra sigillata tál, behú
zott peremű fazék, sárga korsó, fenőkő, vörös festett ke
rámia, szürke házikerámia, hombártöredékek.
A bejárt területen jellegtelen őskori valamint kö
zépkori és újkori cserpeket is találtunk.
Munkatársak: Szőnyi Eszter és Tomka Péter.
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A leletek a Xantus János Múzeumba kerültek, meg
határozásukat Szőnyi Eszter végezte el.
VISY ZSOLT

3 0 4 . Tengelic, Nyu l as-tó
(Tolna megye) Kö

A Paksról Tengelicre vezető országúttól D-re fekvő két
tómeder közül az északabbi Ny-i oldalán, az É-D irá
nyú dombhát D-i végén, kb. 30x30 m-es területen igen
kevés és apró téglatöredékkel, valamint több és helyen
ként igen nagyméretű (4-5 kg-os) mészkővel és kevés
embercsonttal borított területen azonosítottam a közép
kori templomhelyet. Az egyház a falu D-i részén fekhe
tett, tó1e D-re már alig került elő cserép, K-re a tómede
rig, É-on az erdő sarkáig, Ny-on pedig a dombhát aljáig
találtam kevés középkori cserepet.
K. NÉMETH ANDRÁS

3 0 5 . Tengelic határa
( Tolna megye)

1

2002. április 4-én célzott terepbejárást végeztünk Tol
na megye több pontján, elsősorban szóbeli információk
révén ismert, elpusztult középkori templomhelyek azo
nosítása céljából.
A lsóhidvég, Sziget: 1976-ban csontvázak kerültek
elő szántáskor; a helyszínelést Gaál Attila végezte. A
lelőhely a S árvíz egykori medre közelében, napjaink
ban is vízzel borított területtel körülvéve helyezke
dik el, dűlőúton csak É felől közelíthető meg. A szá
raz szántásban az enyhébb kiemelkedéseket is végig
j árva az egész területen csupán 2 db jellegtelen cse
repet találtunk.
Alsóhidvég, Török-domb: A dombra a térkép alapján
lettünk figyelmesek, a három oldalról vízzel körülvett,
meredek oldalú, hosszúkás formájú domb oldalán és
fennsíkján azonban nem találtunk leleteket, leszámítva
néhány ismeretlen korú téglát a domb DK-i oldalának
tövében.
Ó DoR JÁNOS GÁBOR - K. NÉMETH ANDRÁS

3 0 6 . Ti hany, Apáti
( M RT 2. k. 4 5 / 6 és 4 5 /8 l h . )
( Veszprém megye) U , R ó , Kö, Kk
A kerékpárút építése során előkerüt falmaradványt
Pethő Mária régész kolléganő vette észre. Dokumen
tálását 2002. május 17-én végeztem el. A feltárást S.
Perémi Ágota kezdte meg június 1 1 -én, majd é n foly
tattam és fejeztem be, június 12-24. között. A 71 -es
országút D-i (Balaton felőli) oldalán, a sajkodi elága
zástól mintegy 160 m-re Ny-ra, a 7 1 -es utat keresztező
árok K-i oldalán előkerült rom szerepel egy 1781 -es
terképen; -;mres vigiliarum" megjelöléssel. A 45/6 lelo
helyen most feltárt 6,60x6,60 m külméretű, 1 ,20 m
falvastagságú, négyszögletes alakú, törtkőből falazott

épület tehát azonos a középkorban Apáti falut kerítő
falhoz csatlakozó toronnyal. A falat 1416-ban említik
először, a torony 1652-ben szerepelt írott forrásban.
A torony Ny-i oldala mindkét irányban folytatódik,
ÉK felé befut az országút alá, DNy felé mintegy 2,30
m-ig volt követhető a Balaton felé, itt újkori közmű
fektetés során átvágták. Falai mintegy 1,5 m magasan
maradtak meg, ebből kb. 0,50 m felmenő fal, a többi
alapozás.
A feltárás során kevés késő középkori házikerámia
és állatcsont, továbbá egy I. Ulászló (1440-1444) dénár
(CNH.II.145.A.) került elő.
A Balaton-felvidéken folyó csatornázási munkákhoz
kapcsolódva a 45/8 lelőhelyen 2002. április 5.-május 7.
között előfeltárást folytattam. A leló11ely a 71-es országút
É-i oldalán, a Tihany-Sajkod elágazástól 54,60 m-rel Ny
ra lévő aknához kapcsolódik. Feltárásra került egy késő
középkori, ÉNy-DK-i tájol ású, kőfalú, 6x4 m-es
belméretű pince, ÉNy-i oldalához kapcsolódó, 4 m
hosszú rézsűs lejárattal. A lejárat DNy-i oldala kővel fa
lazott. A pince DNy-i sarka az akna ÉK-i részére esett. A
pince mellett 2 újkőkori gödör és tlízhely, l római kori
kemence és l középkori kemence is előkerült. A pince
belsejében egy további középkori tüzelónely volt. A pin
ce feltehetően a középkori Apáti faluhoz tartozott amelynek templomromja a 71-es út D-i oldalán, a kö
zelben máig fennmaradt - és a 16. században pusztul
hatott el. Betöltése késő középkori kerámiát, állatcson
tokat, 2 vaskést és 1 sarkantyút tartalmazott, de előfor
dult nagyobb számban római kerámia is. Az őskori ob
jektumokból vonaldíszes kerámiatöredékek és kovaszi
lánkok kerültek elő.
Munkatárs: Kövecses László régésztechnikus.
RAINER PÁL

30 7. Tih any, Bozsai-öböl
(Veszprém megye) B

2002. szeptember 27-29. között a Kulturális Örökség
védelmi Hivatal AquaArch programja víz alatti régé
szeti felderítést végzett. A cél a forrásokban és a szak
irodalomban említett, légi fotókon és régi térképeken
sejthető Tihany környéki sziget(ek) felderítése volt.
A légi felvételeken egy ovális folt látható az öböl
közepén. Hajóval sávokban haladva, folyamatos mély
ségméréssel vizsgáltuk meg a tófeneket. Két ponton a
szonda a környezetébó1 kiemelkedő feneket és követ mu
tatott. A merülések során bazaltköveket, illetve állat
csontot találtunk. A térség bathymetriai viszonyainak
feltérképezésével lehetséges csak a továbblépés.
Az Örvényestó1 K-re eső nádas előtt egy tófenékből
kiemelkedő platón köveket és nagy mennyiségű közép
ső bronzkori (mészbetétes kerámia kultúrája) kerámia
töredéket találtunk. Mindezek alapján arra következtet
hetünk, nogy a mintegy l ha-os területen a Balaton ala
csonyabb vízállása mellett, a Kr. e. 2. évezred közepén
egy település helyezkedett el. H asonló lelőhelyeket
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Sváj cból ismerünk, ahol kiváló állapotban maradtak
fenn különféle szerves anyagok.
Tórn JÁNOS ATTILA

308. Tiszadob, Ókenéz
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, Á

2002. április elején a múzeumigazgatóság lakossági be
jelentés alapján értesült arról, hogy gátépítés földmun
kái során neolit kori leleteket találtak. A leló11ely az a
dombhát, melyen az ókenézi kastély is áll. A Tisza egy
kori kanyarulata folyta körbe. Először 2002. április 15tó1 május 2-ig dolgoztunk a kastélytól Ny-ra fekvő ré
szen. Nagyjából É-D irányban 120 méter hosszan figyel
tük meg a gátépítési földmunkákkal felszínre került neo
lit és Árpád-kori település objektumait. A leletmentés
szelvényétó1 É-i és K-i irányban a terepalakulat és a fel
színi leletek alapján további 100-100 méteren folyta
tódhat a lelónely.
A kastélytól D-re egy kisebb dombháton is újkó"kori
objektumok előkerülése tette szükségessé a leletmen
tés folytatását, amit kisebb-nagyobb megszakításokkal
május 23. és szeptember 11. között végeztünk el.
Összességében megállapítható, hogy a feltárt 143
objektum egy újkőkori és egy Árpád-kori településhez
tartozik, illetve egy részük újkori. Az újkőkori telepü
lésró1 (alföldi vonaldíszes kultúra) a nagyméretű, sza
bálytalan formájú és gazdag anyagú gödröket, az Árpád
kori faluból pedig néhány épületet és kemence-bokro
kat lehet kiemelni. A feltárás körülményei és a leló11ely
bolygatottsága miatt a településszerkezetre vonatkozóan
nem sok következtetést lehet levonni.
ALMÁSSY KATALIN - ISTVÁNOVITS ESZTER

3 09. Tiszadob határa
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ) U

A 2002-ben elvégzett régészeti, geológiai kutatásokra a
Földművelő és állattartó népcsoportok környezet-átalakító
hatásának vizsgálata Északkelet-Magyarországon eh1eve

zésű magyar-angol (ELTE BTK Régészettudományi In
tézet, Durhami Egyetem) kutatási projekt keretei közt
került sor.
A vizsgált területek a Tiszadob határában található
egykori, mára már feltöltődött Tisza-meder, az úgyne
vezett Sarlóháti-meder környezetében, valamint a Ti
szagyulaháza és Újtikos községek határában elhelyez
kedő feltöltődött folyómeder, a Tekeres-patak partjain
találhatók. A vizsgálat során 325 db sekély mélységű
fúrást mélyítettünk és összesen 400 fm üledékanyagot
vizsgáltunk át.
A vizsgálat célja az volt, hogy az őskor folyamán a
területen élt közösségek környezetét és a környezetük
kel kialakított viszonyt rekonstruáljuk a geoarcheológia
módszereivel.
A területen több eltérő korú és genetikájú folyóvízi
tevékenység hatására kialakuló, infúziós lösszel fedett

térszíneken telepedtek meg az őskori kultúrák. A legin
tenzívebb megtelepedés a würm kori folyóhátakon, vagy
a késő-glaciális korban meginduló magaspartképződés
peremén mutatható ki, mert ezek a térszínek szigetsze
rűen kiemelkedtek a tiszai árvizekből, így a tartós meg
telepedésre és mezőgazdasági tevékenységre is lehető
séget biztosítottak. A területen mozaikos morfológiai,
talaj és növényzeti adottságokat rekonstruálhatunk az
őskor folyamán.
Munkatársak: Sümegi Pál (SzTE Földtani és Őslény
tani Tanszék), John Chapman (Durham University) .
RAczKY PÁL

3 1 0 . Tiszarád, Ivánka
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B ( ? ) , Á

2002. május 15-én helyi lakos információi alapján hely
színi szemlét tartottunk a lelónelyen, 'llcol É-D-i irányú
kettős homokdombon végig találtunk Árpád-kori és ős
kori (bronzkori?) cserepeket. Ezek a dombok valamivel
alacsonyabbak, mint azok, amelyeken a mai falu fek
szik. Itt lehetett a középkori Ivánka falu, amelyet Kiss
L. is említ.
Munkatársak: Mester Andrea, Simonné Asztalos
Henrietta.
ALMÁSSY KATALIN - lsTVÁNovns EszTER

3 1 1 . Tiszatarján, Naba-ér partja
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) R, Sza, Á

2002 májusában egy több hektáros erdőtelepítést meg
előző területrendezés során egy markoló emberi cson
tokat forgatott ki a földbó1.
A helyszínen megállapítottuk, hogy a lelőhely a
Naba-ér jobb partján, Tiszatarján községtől D-re egy, a
környezetébó1 szemmel láthatóan kiemelkedő dombvo
nulaton helyezkedik el. A domb lábánál megtaláltuk a
markoló által megbolygatott, Ny-K-i tájolású, háton,
nyújtott helyzetben fekvő, melléklet nélküli csontvázat.
Nem sokkal késó'bb egy ugyanilyen helyzetű csecsemő
csontvázát is feltártuk.
A leletmentés során egy nagyjából 100x100 m-es
felületet tártunk fel, a Tiszatarjánt Tiszakeszivel össze
kötő földút két oldalán. A felszínre került leletanyag több
korszak emlékanyagát tartalmazza; rézkor (hunyadihal
mi csoport), római császárkor (szarmata) és Árpád-kor
(13. század).
A leggazdagabb leletanyagot a rézkori gödrök tartal
mazták, amelyek hamus, faszenes, paticsos kitöltésébó1 sok
kagyló, halpikkely, halcsont, agancsdarab (eszközök is), csi
szolt és pattintott kőeszközök és magkövek kerültek ki. A
nagy mennyiségű kerámiaanyagban megtaláljuk a széles,
lapos bütyköket, apró füleket, a korongos tapadású füle
ket, a jellegzetes, négyszögletes formájú, karéjos peremű
edényeket, -hengeres nyakú korsókat, tálakat.
Több Árpád-kori házat is feltártunk jellegzetes kő
pakolásos tűzhelyekkel, külső kemencével, a korszakra
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jellemző, hullámvonalas díszű fazékkal, töredékekkel.
Egyiken fenékbélyeget is megfigyeltünk.
Az ásatási területen több olyan piskóta alakú, rend
kívül keskeny és mély, esetenként cölöplyukakat tartal
mazó objektumot is feltártunk, amelyek funkciója tisz
tázásra szorul.
A lelónely sírjai (4) melléklet nélküli, háton fekvő,
nyújtott vázak, Ny-K, K-Ny, ÉK-DNy tájolásúak, ko
ruk ismeretlen.
Koós JuDIT

3 1 2 . Töttös határa
( Ba ra nya megye) Ő, Kö

2002. március 25. és április 22. között a Janus Pannonius
Múzeum Régészeti osztálya munkatársai terepbejárást
végeztek a tervezett M6-56 gyorsforgalmi út Baranya
megyei szakaszán.
Megye-dűlő: A 23146. pontnál É-D irányú dombvo
nulat déli magaslatán, jól bejárható repcevetésben ta
láltuk a 71. sz. lelónelyet. A magaslat vízjárta laposba
nyúlik, déli oldalán sűrűsödik a leletanyag. A tetőn szür
kés, agyagos foltok látszottak. Kiterjedése 200x300 m.
Slivik: A 23150. pontnál É-D irányú dombvonulat
ÉK-i lejtőjén, a tetőtó1 a vízpartra hajló lankán szürkés
barna agyagos foltok jelezték a hosszan elnyúló telepü
lést (72. lh.), melynek kietrjedése 250x500 m.
Munkatársak: Nagy Erzsébet, Gábor Olivér régészek,
Krasznai Péter ásatási technikus, Tari Józsefné gyűjte
ménykezelő.
KÁRPÁTI GÁBOR

3 1 3 . Újfeh értó, Tóhát
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) B

2001 májusában érkezett a bejelentés a nyíregyházi mú
zeumba, hogy Újfehértón, a Tóhát nevű részen egy ko
rongos végű csákány és egy tokosbalta került elő. Akkor
a növényzet miatt nem volt mód kutatásra.
2002. április 14-én szántás után fémkeresővel ku
tattuk át a területet. A szántásban nagy mennyiségű cse
repet lehetett gyűjteni (Gáva kultúra). E mellett a fém
keresővel sikerült összegyűjtenünk további 5 tokosbal
tát, 5 sarlót, illetve sarlótöredéket, 1 nagyobb egyélű tőr
két töredékét, 1 csüngőtöredéket, 1 karperectöredéket,
2 lemezes (penge?) bronzdarabot, 1 alaktalanabb bronz
darabot (sarló?), l alaktalan hosszúkás rögöt (mellék
termék?) és egy nagyobb, nagyon nehéz kőszerű tár
gyat, mely talán érc?
A lelőhely maga egy vízzel körülölelt, patkó alakú
dombvonulat, amelynek ÉNy-i csücskében volt a de
pó. A telep széle ettől a helytől kb. 20-30 m-re lehet
még É felé.
A leleteket a Jósa András Múzeumba szállítottuk.
Munkatársak: Kulcsár Valéria régész, Bocz Péter
helytörténész.
IsTVÁNOVITS EszTER

3 1 Li . Üllő, 1 . számú lelőhely
( Pest megye) Sza, Á
Az MO autópálya Pest megyei szakaszának építését megelő

ző régészeti feltárás során az M5 autópálya és az M0-4 sz.
főút csomópontja közti szakaszon, valamint a 4. sz. főút Vecsést és Üllőt elkerülő - nyomvonalán dolgoztak 2002ben a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága munkatársai.
Az alábbiakban bemutatott lelónelyeken ebben az évben
közel 398 450 m2-t tártunk fel február és november kö
zött. Mindegyik lelóbelyen a vezető geodéta: Szánthó Dá
niel, térinformatikus: Zoltán S. Péter, Progli Szabolcs.
A leló11ely egy magasparton helyezkedik el, s az Ül
lő 2„ 7. és 10. számú leló11elyekkel együtt egy viszony
lag nagy kiterjedésű, nagyjából É-D-i irányban húzódó
Árpád-kori telep részét képezi. Az Árpád-kori leló11e
lyen eddig összesen 85 objektumot találtunk. Közülük
47 volt élelem-, illetve hulladéktároló gödör valamint
21 vízelvezető- és kerítőárok, 4 ház, valamint 2 nagy
méretű kút, 5 tűzhely. Erősen lepusztult a homokos
dombfelszín, az agyagosabb lankán számos geológiai szi
kes-köves képződményt figyeltünk meg. Az egyik nagy
méretű téglalap alakú házat is ebben a kemény réteg
ben alakították ki. Érdekesség egy négyszögletes, füg
gőleges falú, 2,5 m mély objektum kevés Árpád-kori le
letanyaggal. Az objektumokból előkerült leletanyag 1213. századra keltezhető, kivéve a 41. objektumot, amely
ben szarmata kézzel formált kerámia és terra sigillata
töredékek kerültek elő, nagy mennyiségű állatcsont kí
séretében. A leló11elyen összesen 27 183 m2-t tártunk
fel, illetve kutattunk meg szondázó árkokkal.
Munkatárs: Gál Krisztián régészhallgató (ELTE) , Far
kas Ildikó, Progli Szabolcs, Semperger Zoltán ásatási
technikusok.
TARI EDIT

3 1 5 . Üllő, 2 . számú lelőhely
( Pest megye) Á

A szomszédos Árpád-kori lelónelyektó1 (Üllő 1. és 10.)
40-50 m széles mélyedések választják el. Az eddig feltárt
92 objektum közt található 2 földbe mélyített ház, mind
kettő agyagos felmenő falú tűzhellyel a Ny-i részen, K-i
sarkukban pedig úgynevezett nyéllel/kürtővel. Az 5-ös
számú házban feltárt kemence agyagfalába kézi malom
kő töredékeit és más kődarabokat építettek bele, a tűztér
alján hullámvonalas bekarcolással díszített fazék darab
jai hevertek a kemény és feketére égett felületen. A lakó
épületek mellett 29 árkot, 2 kutat (vagy víztárolót?), és
57 gödröt tártunk fel. A leletanyag többségét a házakban
találtuk, a többi objektumban jóval ritkább a kerámia
illetve csontlelet; kivétel ez alól a 4. számú gödör, ahon
nan egy csaknem ép 12-13. századi fazék került elő. A
kutatott és feltárt terület nagysága 11 718 m2•
Munkatárs: Gál Krisztián régészhallgató (ELTE) , Far
kas Ildikó, Szőllősi Géza, Semperger Zoltán régésztech
nikusok.
BATIZI ZOLTÁN - TARI EDIT
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3 1 6 . Üllő, 5. szám ú lelőhely
( Pest megye) B, Sza

A leendő MO autópálya és 4. sz. főút csomópontjának
2001-ben megkezdett feltárását folytattuk. 2002. február
15. és november 15. között 194 700 m2-t tártunk fel, ez
a tavalyi feltárással együtt 28 3872 m2-t jelent. A lelő
helyen a tavalyi objektumokkal együtt 6270-re emelke
dett a feltárt objektumok száma. A leló11ely D-i részén
idén előkerült 4-5. századi fazekastelepnél jóval koráb
bi, 3. századi szarmata falu. Egyelőre nem világos, hogy
volt-e a két település között folytonosság, vagy pedig a
két közösség különböző népességhez tartozott. A korai
és késő szarmata-hun kori fazekastelepen talált faze
kaskemencék száma 43-ra nőtt. A legjellemzóob az al
talajba belevájt tüzelőtérrel, az így kialakított vastag,
szürkére átégett rostéllyal ellátott típus, amelyhez 1-2,
sőt egy esetben 4 ( ! ) munkagödör kapcsolódik. Egyes pél
dányoknál megállapítható volt, hogy a rostélyt nem be
levájták a földbe, hanem faváz felhasználásával építet
ték fel, s alul alátámasztották egy agyagrönkkel, ame
lyet néha kővel erősítettek meg. A kemencék igen nagy
területen szétszóródva, de általában „bokrokban" kerül
tek elő, 3-6-8 egymás mellett. Igen érdekes volt az a fel
tárt „bokor", ahol nemcsak az edényégető kemencék,
hanem a melléjük épített, tüzeléssel kapcsolatos kéz
műves tevékenység egyéb nyomai is eló'kerültek: sütő
kemencék (amelyeket sokszor egy gödörbó1 fűtöttek az
edényégetó'kkel) , füstölő(?) vagy aszaló (?) gödrök, több
átégett falú tároló gödör, valamint két „nyers" edényége
tő kemence, amelyek még az első égetés előtt összeom
lottak. A sütó'kemencékhez sokszor kapcsolódott egy
egy kisebb építmény („sütó11áz"?) is. A tűzhelyek szá
ma: 22 db.
A nagyszámú, sokszor igen széles, többosztatú árok,
illetve árokrendszer, amely a települést behálózza, rész
ben egy-egy telek elkerítését, részben pedig a víz elveze
tését oldotta meg. 215 árkot találtunk az idén (ezzel össze
sen 255 db-ot). Vannak négyszögletes formába rendező
dő, de nyílegyenes, több száz méter hosszan végigfutó
árokformák is. Némelyik funkciója egyelőre ismeretlen.
A feltárt építmények nagy része úgynevezett félig
földbe mélyített ház, az idén 50 házat tártunk fel, ezzel
a házak összmennyisége 79-re nőtt. A telep egy részén
két sorba rendeződve álltak a házak, máshol magányo
san vagy különösebb rendszer nélkül kerültek elő.
Egyelőre még nem világos, és csak a leletanyag részle
tes elemzése fog.rávilágítani, hogy mely épületek szol
gáltak lakásul, és hol beszélhetünk gazdasági vagy (fa
zekas?) műhelyekró1.
Több esetben találtunk a házakhoz kapcsolódóan
tárolóvermeket. A rendkívül nagyszámú tároló-, füstö
lő- és hulladékgödörben (3598) az idén elsősorban a fa
zekastelep selejt-kerámiáját, másodsorban a mindennapi
élet egyéb hulladékát tártuk fel. Számos kutat és cisz
ternát (idén 24 db-ot, összesen 36 db-ot) is találtunk.
A településhez tartozó temetőkben összesen 63 sírt
tártunk fel. Mindhárom sírcsoportra jellemző, hogy

kisszámú (kb. 12-20 síros), valószínűleg családi teme
tó'kró1 van szó. A sírokat minden esetben D-É tengely
ben tájolták. A kiemelkedóob - szinte minden esetben
kirabolt - sírokat árok kerítette, s eredetileg valószínű
leg halom fedte. A feltárt terület Ny-i csücskében elő
került temetőrészletben kiemelkedő nagyságúak (alap
területűek és mélységűek) voltak a sírgödrök és az ó'ket
kerítő árkok is. A római érmekkel és mázas edényekkel
datált temetőrészlet a 4. századra helyezhető, így az itt
elhantoltakban a fazekastelepülés egykori lakóit sejthet
jük. Talán ugyanez vonatkozik a korai, 3. századi szar
mata település szomszédságában eló'került két másik sír
csoportra is, ahol többször megfigyelhető volt, hogy a
sírokat korábbi telepobjektumokra ásták rá. Az egyik kör
árokba utólag, a hun korban ástak be egy női sírt. A
torzított koponyájú halottat poliéderes fülbevalóval, szá
mos gyönggyel, öv- és cipőcsatokkal, úgynevezett no
mád tükörrel temették el. A fazekasműhelyek jellegze
tes terméke az úgynevezett szemcsés anyagú, szürke,
korongolt fazék, amely az üllői kerámiaműhely vezető
típusa, a késő szarmata korra jellemző leletanyag túl
nyomó részét jelenti. Előfordulnak más edények is: kor
sók, tálak, fedó'k, szűró'k, kisebb edénykék, az azonban
nyilvánvaló, hogy az üllői szarmata fazekasok szinte ipari
méretekben a hőálló főző-fazekak előállításával foglal
koztak. Több gödörbó1 került elő selejtes, deformáló
dott, rosszul égetett szemcsés kerámia. Ehhez képest sok
kal kisebb mennyiségben találtunk finoman iszapolt
anyagú, szürke és téglaszínű kerámiát. A kézzel formált
cserepek száma elenyésző. A murgai típusú korsótöre
dékek, római importtárgyak viszonylagos ritkasága, va
lamint egyéb leletek (íves hátú fésű, hun kori vaszabla
stb.) a település egy részét a 4-5. századra keltezik. A
római provinciális kerámiát néhány terra sigillata töre
dék és késő római mázas töredék képviseli. A teleprész
let fémtárgyai: bronz-, ezüst- és vasfibulák, bronz kar
perecek, bronztű, kések, vascsatok, vaszabla stb. Az elő
került eszközök között előfordult több csontkorcsolya,
nagyszámú fenó'kő, csiszolókő, őrló'kő, az edény oldalá
ból kifaragott játék (?), és egyéb állatcsontból készült
eszközök. Számos orsókarika, orsógomb és egy grafit
bevonatos, díszített kvád orsógomb is eló'került. Több
gödörbó1 kerültek elő 3-4. századi római dénárok. Vi
szonylag kevés volt az állatcsontanyag. Sok esetben
patics (áglenyomatos darabok is) , őrló'kövek és töredé
keik, salakdarabok kerültek elő. Néhány gödörben em
bercsontok is voltak. A kis számú bronzkori objektumok
közül az egyik kerek, enyhén méhkasos gödör felső ré
szébó1 ép öntőtégely, 10 db ép agyag öntőminta és 2
csiszolt kőeszköz (egy kalapács és egy nyéllyukas balta)
került elő. A gödör alján 2 edény összeállítható darabjai
feküdtek, a leletet a kora bronzkori makói kultúra idő
szakára keltezik.
A nyomvonalhoz tartozó szénhidrogén-vezetékek te
rületén TsCIOTgoztunk 2002-ben június és július között.
Az Üllő 5. sz. lelőhely déli szélén 1,2 km hosszan és
16-18 m szélesen több szénhidrogén- és földgázvezeték
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építését megelőző régészeti feltárást végeztünk. A mun
ka során a késő szarmata település folytatódott, ennek
objektumaiból a gázvezetékek nyomvonalán 526 göd
röt, 19 házat, 2 padlót, 9 kemencét, 30 árkot, 3 kutat, 2
temetkezést, 8 cölöplukat tártunk fel. A leletanyag zöm
mel jól iszapolt szürke és kavicsos korongolt szarmata
kerámiából állt. A feltárt szakasz D-i felén bronzkori te
lepülés néhány gödre és egy ház is előkerült kevés le
letanyaggal.
A feltárt területe: 31 195 m2•
Munkatársak: Antoni Judit, Batizi Zoltán, Gulyás
Gyöngyi, Huszár Edit, Markó András, Rácz Tibor, Rácz
Zsófia és Mark McAllister Frartcis (Anglia) régészek,
Gál Krisztián, Gergely Balázs, Jakab Attila, Köhler Kit
ti, Makoldi Miklós, Mérai Dóra, Mersdorf Zsuzsa, Nagy
Andrea, Nagy Nándor, Sztáncsúj Sándor József, Zand
ler Krisztián (ELTE) , Benedek András, Cziráki Zsolt,
Kiss Attila, Knipl István, Mészáros Patrícia, Paluch Ti
bor, Pintye Gábor, Sóskúti Kornél, Tokaji Zita, Tompa
G y ö rgy, Z s o l d o s Attila (JATE) régészhallgatók,
Gyöngyössy Adrienn (Iparművészeti Egyetem) , Jakucs
János (Kép'zőművészeti Egyetem), Borsos Hedvig, Far
kas Ildikó, H erczeg Zsuzsanna, Horváthné Farkas Ildi
kó, Hostyinszky Attila, Lukács Katalin (Pest megye),
Pintér Erzsébet (Bp.) restaurátorok, Szánthó Dániel,
Farkas Péter, Hubert Tibor, Krajcsovics István geodé
ták, Ari György, Bocz Péter, Czigléczki Tibor, Dinnyés
D óra, Ferenczy Ernő, Ligeti Gábor, Lind Árpád, Már
kus Balázs, Molnár Éva, Nyikus Krisztián, Progli Sza
bolcs, Semperger Zoltán, Szászvári Linda, Szó1lösi Gé
z a , S zrnka Attila, Szűcs Éva régésztechnikusok,
B ánsághi Máté, Cabello Kristóf, Gazsó István, Káplár
Ildikó, Kelemen Endre, Király József, Pisch Ildikó,
Tenkei Zsuzsa rajzolók.
Kocsis LÁSZLÓ - KővÁRI KLÁRA - KuLcsÁR VALÉRIA PATAY RÓBERT - PÉTERVÁRY TAMÁS -SZABÓ Á DÁM TARI EDIT - TETTAMANTI SAROLTA - VAGNER ZSOLT

3 1 7. Üllő, 7. szám ú l előhely
( Pest megye ) Á

A feltárt terület déli határa a Budapest-Cegléd vasút
vonal mentén húzódik, É-ról egy fiatal akácerdő vonala
szabta meg a kutatás vonalát. A lelónelyünk közepén
áthaladó gázvezeték biztonsági sávja feltáratlan maradt.
A gázvezetéktó1 D-re egy Árpád-kori tanyaszerű telep
található, és a gázvezetéktől É-ra feltárt bonyolult árok
rendszer is - bár ezen árkokban korhatározó leletanya
got nem találtunk - hozzá kapcsolható, e településsel
egy idó'ben létezhetett. A feltárt 3 épület alapozása a
terület déli részén került elő. A megmaradt tűzhelyek
oldala 8-15 cm, csupán alsó részük és egy réteg sütőfe
lülete maradt épen. Rövid ideig használták a települést
az itt lakók. A 89. számú ház járószintjén egy bronztű
és más fémleletek me1lett egy kisméretű üvegedény pe
remét is megtaláltuk, nem messze tó1e, az épület olda
lánál egy (levágott?) emberi koponya hevert. A lelónely-

ró1 származó leletanyag túlnyomó többségét az állat
csontok, és az Árpád-korra keltezhető kerámia alkotja.
A durva, sötét anyagú, hullámvonalas díszítésű oldal
töredékek mellett a többséget a 12-13. században álta
lános, enyhén vagy már erősebben kifelé hajló, néha
már erősen tagolt peremek és a csigavonalas bekarcolá
sokkal díszített fazékoldalak alkotják; ezekhez tartozhat
nak a fenékbélyegekkel jelölt edényaljak. A feltárt terü
let mérete: 8513 m2• Az összes feltárt 126 objektum közt
van 3 lakóház, egy tűzhely nélküli ház, 24 árok, 4 kút,
77 tárolóverem illetve szemétgödör, 17 különálló (há
zakon kívül eső) cölöplyuk.
Munkatárs: Gál Krisztián régészhallgató, Petrik
Timea, Szó1lősi Géza, Semperger Zoltán régésztechni
kusok.
BATIZI ZOLTÁN - TARI EDIT

3 1 8. Üllő, 9. számú lelőhely
( Pest megye) Sza

A lelőhely szorosan összefügg az Üllő 5. sz. lelőhellyel,
minden valószínűség szerint ugyanazon szarmata telep
része, bár egy patak választja el attól. Mind az objektu
mok, mind a leletanyag jellege hasonló az 5. számú le
lőhelyen előkerültekéhez. Összesen 158 objektumot,
ezen belül 5 házat, 6 árkot és 14 7 gödröt tártunk fel.
Kiemelkedő objektum a 35. sz. ház, amelyben 2 egész
és 2 töredékes őrlőkövet, lándzsahegyet, csonteszközö
ket, orsógombot, borostyán és üveggyöngyöket talál
tunk. Az eddig feltárt terület mérete: 18 376 m.
Munkatárs: Huszár Edit régész, Köhler Kitti, Tokaji
Zita, Benedek András, Pintye Gábor régészhallgatók
(ELTE-JATE) , Káplár Ildikó, Ligeti Gábor, Márkus Ba
lázs, Szászvári Linda, Szrnka Attila régésztecnnikusok.
PATAY RÓBERT

3 1 9. Üllő, 1 0 . számú lelőhely
( Pest megye) Á

A lelónelynek csupán töredékén tudtunk ebben az év
ben dolgozni, mert nem a teljes területet kaptuk meg a
beruházótól. Árpád-kori árkok és gödrök kerültek elő.
Feltehetően az Üllő 2. sz. lelónely folytatása, elképzel
hető, hogy az Üllő 1„ 2„ és 10. sz. lelónelyek ugyanazon
Árpád-kori szórt rendszerű település feltárt részletei. A
kutatott terület 8215 m2 volt.
Munkatárs: Szó1lősi Géza régésztechnikus.
BATIZI ZOLTÁN

320. Üllő, Délkeleti gazdasági terület
( Pest megye) Ő, Sza, Á

A korábban Országúti-dűlőnek nevezett területen a 3363
hrsz. telket ÉNy-DK irányú enyhe mélyedések és kiemel
kedések tagolják, felszíne Ny-DNy felé emelkedő. A
2002. február-márciusban végzett próbaásatás célja a
régészeti érintettség felmérése, és annak tisztázása volt,
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hogy a nem pontosan lokalizálható, 1939-40-ben fel
tárt, Ilona úti honfoglalás kori temető (MNM Adattára
l.Ü.I.) kiterjed-e a telek DNy-i részére.
Géppel távolítottuk el a szántott és a humuszré
teget az általában agyag altalajig; az egykori mélye
dések területén az objektumokat 80-90 cm mélység
ben, humuszban, agyagos szubhumuszban körvona
laztuk.
Kutatóárkokkal és összefüggő felülettel kb. 12 300
m2 területet vizsgáltunk át, 56 objektumot tártunk fel,
illetve figyeltünk meg. A terület DNy-i részén húzott
kutatóárkokban temető nem került elő. A telek külön
böző részein tártunk fel lelet nélküli gödröket, gödör
részleteket és bizonytalan o bjektumrészleteket. Utób
biak egy része nagy valószínűséggel természetes jelen
ség. A telek DNy-i részén két gödörbó1, az ÉK-i részen
humuszrétegbó1 került elő őskori edénytöredék. Mel
léklet nélküli, D-É tájolású (szarmata?) sírt bontottunk
ki a telek DNy-i harmadának közepén. Árpád-kori tele
pülés laza csoportokban elhelyezkedő objektumait tár
tuk fel a telek Ny-DNy-i harmadán: öt lakóházat, sza
badtéri kemence és kút együttesét, kemencerészletet,
néhány gödröt és egy árokrészletet. A nem gazdag le
letanyag többsége a házakból került elő: 12-13. századi
kerámia, pelyvás téglatöredék, üvegpalack peremtöre
déke, összehajlított sarló, sarlóhegy, kétélű, ovális nyíl
hegy, kések.
A 3382 hrsz. területre tervezett raktárbázis építését
megelőzően 2002. február 6-án és 15-én végeztünk pró
baásatást. Ez a telek ÉK-DNy-i irányú, hossztengelyé
ben kb. 450 m-es, szélessége 200 m.
Az Ilona út ÉNy-DK-i irányú, homokos talajú ma
gaslat tetején halad. A telek DNy-i részén, a magaslat
ÉK-i lejtőjén, a telekhatártól 4 m-re kezdődően 4 kuta
tóárkot tűztünk ki egymástól 10 m-re, az Ilona-úti te
lekhatárral párhuzamosan, majd 20-20 m-re az 5. és 6„
végül az Ilona úttól 100 m-re, az elóobiekkel párhuza
mos 7. szondát. A telek nagyobbik részét a hosszten
gelyre meró1eges 8-13. szondákkal vizsgáltuk. Végül a
DNy-i telekhatárral párhuzamosan, attól 1 m-re húztuk
meg a 14. kutatóárkot.
A próbaásatás szerint a telken ismeretlen korú (nem
jelenkori) telepjelenségek vannak egyenetlen elhelyez
kedéssel.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
A feltárás befejező szakaszát dr. Tettamanti Sarolta
vezette. Technikus-fotós-rajzoló munkatársak: Bartucz
né Farkas Ildikó, Dinnyés Dóra, Gera Ágnes, Káplár Il
dikó, Ligeti Gábor, Semperger Zoltán és Szánthó Dániel
földmérő.
DINNYÉS lsTvÁN

3 2 1 . Üllő, Nyugat és Kelet bányaterü letek

( Pest megyef Ő, S.- Sza, A, Á

lőhelyek számozása az M0-4 sz. főút új nyomvonala te
repbejárás leló11elyszámait folytatja.
Üllő - Nyugat bányaterület a belterülettől ÉNy-ra, a
Budapest-Monor-Szolnok vasútvonal É-i oldalán terül
el. Területét egy DK-ÉNy irányú, a Gyáli l. csatornába
(Halas-patak) torkolló egykori vízfolyás tagolja.
Nagy-székes, 24. Zh.: Az egykori vízfolyástól ÉK-re, a
tervezett bányaterület K-i sarkában homokos talajú
domb emelkedik. A változóan fedett felszínen, főleg a
domb ÉNy-i és DNy-i oldalán találtunk jellegtelen ős
kori (korai bronzkor?) edénytöredékeket és néhány ko
rongolt késő szarmata oldaltöredéket, néhány paticsda
rabot a K-i oldalon. Az Üllő 24. lelőhelytől Ny-ra, a lelő
helyet ÉNy-Ny-on határoló mélyedéstó1 ÉNy-ra, DNy
felé lejtő domboldalon a növényzettel változóan fedett
területen késő szarmata fenéktöredéket találtunk.
Kis-székes, 25. Zh. : A bányaterület D-i részén, a vas
út és a vízfolyás között ÉNy-DK irányú, homokos talajú
domb terül el. A dombhát legmagasabb részén, kb.
30x30 m-es területen találtunk szarmata edénytöredé
keket. A lelónelytó1 500-700 m-re nyugatra van az MNM
Adattára 23.Ü.I. terepbejárási jelentés (1956.) 5. lelő
helye.
Üllő - Kelet bányaterület a községhatár ÉK-i részén,
az Üllő-Gyömrő-Péteri közös határponttól Ny-ra terül
el. Homokos talajú, ÉNy-DK irányú magaslatok tagolják.
26. lelónely: A bányaterület D-i sarkában emelkedő
dombon, fó1eg É-i és Ny-i részén avar edénytöredéke
ket, a domb DNy-i oldalán néhány késő szarmata edény
töredéket gyűjtöttünk. A leló11ely déli kiterjedése bizony
talan, DK felé a füves lucernával fedett területen nem
tudtuk meghatározni.
2 7. lelónely: A bányaterülettől K-re, a Gyömrővel
és Péterivel határos szántókon, ÉNy-DK irányú ala
csony magaslatokon terül el. Változóan gazos szántón
néhány jellegtelen őskori edénytöredéket és viszony
lag sok, jellegzetes késő szarmata edénytöredéket, fe
nőkövet gyűjtöttünk (paticsdarabokat, malomkőtö
redékeket) . A lelőhely ÉNy-i kiterjedését sűrű lucer
nában nem tudtuk meghatározni, É-K-DK felé nem
vizsgáltuk. A lelőhely valószínűleg az MNM Adattára
23.Ü.I. terepbejárási jelentés (1956.) 3. lelónelye É-i
részével azonosítható.
Üllői-dűlő, 28. lh.: az Üllő 27. sz. lelónelytó1 D-re,
DNy-Ny felé lejtő, kisebb magaslatokkal és mélyedések
kel tagolt területen elszórtan találtunk jellegtelen ősko
ri, és szarmata-késő szarmata edénytöredékeket a kü
lönbözően művelt parcellákon. A lelónelyen ÉNy-DK
irányban áthaladó földúttól DNy-ra, kiszántott, való
színűleg egy vázhoz tartozó embercsontokat találtunk.
A bizonytalan kiterjedésű lelónely az MNM Adattára
23.Ü.I. terepbejárási jelentés (1956.) 3. lelónelye D-DNy-i
részével azonosítható.
A leletek a ceglédi Kossuth Múzeumba kerültek.
�'Krunl<atárs: Semperger Zoltán ásatási teclllifl<us-rajzoló.
DINNYÉS lsTvÁN

�
-

A terepbejárást a 2002 márciusában tervezett bányate
rületek régészeti állapotfelmérésére végeztük el. A le-
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3 2 Li . Vác, Vár
( Pest megye) Kö

3 2 2 . Vas m egyer határa
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Ő, Sza, Á, Tö

A falu D-i szélén, az út jobb oldalán 2002. május 15-én
terepbejárással igyekeztünk a falu határában több lelő
helyet azonosítani.
Mikecz-tag: A Köperi csatornától D-re a mély, vizes
rész melletti első ÉNy-DK-i irányú magaslaton kova-,
obszidiándarabot, talán megmunkált kavicsot és két
szem őskori cserepet találtunk.
Homokbánya: A főúttól Ny-ra eső első párhuzamos
utca végén felhagyott homokbánya fekszik egy közelí
tó1eg É-D-i irányú buckasor legvégén. Ettó1 É-ra, a szán
tásban kevés őskori cserepet találtunk. A bánya látszó
lag üres volt.
Megyalja: A Nyírbogdány-Gyártelepre átvezető,
nagyrészt aszfaltozott úttól K-re, a nagyfeszültségű ve
zetéktó1 D-re eső részen tudtuk a gyümölcsöst megnéz
ni, és itt találtunk is fó1eg szarmata cserepeket (esetleg
őskoriakat). A széles, É-D-i irányú homokdombsornak
a Ny-i lejtőjén volt régészeti anyag. A dombtetőre biz
tosan nem húzódott fel a leló'hely.
Megyery-kastély (Apáti-dűlő) : Az egykori Megyeri
kastély épülete ma is áll, a hűtó'ház területén fekszik.
Parkját sajnos már teljesen tönkregyalázták, határai sem
egyértelműek. Mindenesetre az épület egy közelító1eg
É-D-i homok(?)domb D-i végén áll, valószínűleg az É-i
végén kerültek elő a Kiss L. által említett Árpád-kori
leletek.
Munkatársak: Mester Andrea, Simonné Asztalos
Henrietta.
ALMÁSSY KATALIN - IsTvÁNovns EszTER

3 2 3 . Vác, Szérűskert
( Pest megye) Ő

2002. szeptember 18-án próbafeltárást végeztem a Né
meth László utcában építendő iskola helyén. Hat da
rab, ÉK-DNy-i irányú, 150 cm széles, gépi kutatóárkot
ástunk.
A tapasztalt jelenségek igazolták előzetes felte
vésünket a terület igen nagyfokú bolygatottságáról.
Eredeti kultúrréteget csak a terület Ny-i szélén ásott
I. kutatóárokban találtunk, de csak az árok ÉK-i vé
gén, mintegy 4 m hosszú szakaszon. Itt a felső, átlag
20 cm vastag feltöltés (köves, salakos, kavicsos tör
melék) alatt 50-70 cm vastag humuszt, illetve barna
humuszos homokot figyeltünk meg, amely alatt a sár
ga homok altalaj jelentkezett. A humusz nagyon ke
vés vörös paticsmorzsát tartalmazott, szórványosan
pár jellegtelen őskori cserepet és egy talán kvád töre
déket szedtünk ki belőle, objektumnak azonban nem
volt nyoma. Az árok többi részét különböző közmű
vekkel és szemétgödrökkel bolygatták meg. A II-VI.
kutatóárokban régészeti leletet tartalmazó kultúrré
teg nem volt.
Munkatárs: Mile Zsigmond gyűjteménykezelő.
KŐVÁRI KLÁRA

2002. szeptember-október hónapjában és november el
ső hetében tartott a régészeti kutatás a területen. A
sportpálya salakos területe mellett 2001-ben nyitott szel
vényben a tavaly meghagyott szint alá mélyítve a kora
Árpád-kori rétegekig, illetve a bolygatatlan altalajig le
jutva több tárológödröt, két kemencét, egy fal törme
léksávját tártuk föl. Valószínűleg azon a részen dolgoz
tunk, ahol az 1680. évi térkép szerint a déli várfalnak
azt a sarkát találtuk meg, amelyiknél a fal észak, majd
kelet felé fordulva elkeskenyíti a vár területét. Dolgoz
tunk még az 1999-ben és 2001-ben feltárt területeken,
ahol szintén be kellett fejezni az anyagi okokból abba
hagyott munkát. Dokumentáltunk két középkori sírt,
amelyek az 1998-ban - a levéltár bejárata előtt - feltárt
középkori temetőrészlethez tartoznak. Feltártunk két
meglehetősen szétbontott falrészletet, az egyiknél kü
szöb, azaz bejáratkiképzéssel. Az 1999-ben előkerült két
kis falrészletró1 kiderült, hogy egy négyszögletes, ablak
mélyedéssel ellátott középkori helyiség részlete. Betöl
tésében rengeteg középkori kerámia és állatcsontanyag
került elő. Nagyon szép, érdekes gótikus kályhacsempe
darabok is voltak közöttük. Előkerült a falak törmelékei
között szórványként egy festett reneszánsz kőtöredék a
Báthori-címer ábrázolásrészletével (madárkaromda
rabok). Kitisztítottuk a nyugati várfal előtti cölöpsort,
két-három sorban álltak volt a cölöpök. Megindult a cö
löpök behelyezése. Megtisztítottuk az 1985-ben feltárt
két toronyfalat is a várfal belső oldalán. Ennek friss geo
déziai felmérése megtörtént, aminek eredményeképpen
a torony megépítése megkezdődhet.
A D-i várfal további kutatásához elengedhetetlen a
lebetonozott sportpálya felszabadítása a feltárás számá
ra, mert 1983-ban a délkeleti saroktoronyból kiinduló,
D felé haladó várfalat, illetve kezdetét konkrétan meg
találtuk, de a jelen felületen folytatását biztonsággal nem
tudjuk rögzíteni.
TETTAMANTI SAROLTA

3 2 5 . Vál laj, határátkelő
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazga
tósága végezte el a beruházást megelőző feltárást, amely
nek során csak az érintett terület közepén húzódó úttól
keletre volt módunkban dolgozni.
A vizes-mocsaras területbó1 alig kiemelkedő, lapos
háton húzódott a lelőhely, egy középső-késő neolitikus
telep, amelyen két sír maradványai is előkerültek. Az
egyiket épen találtuk, a másiknak csak a maradványait
sikerült feltárni, ezt a II. vh. előtti útépítés során pusztí
tották el. Mindkettó'ben voltak kagyló- és márványgyön
gyök, és az egyikben megtaláltuk egy spondylus-kar
perec darabjait is.
Maga a telep egy ma már nem látszó vízfolyás két
partján húzódott. Az egykori vízmeder meandere bizo-
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nyos fény- és talajviszonyok mellett látszódott csak. 257
objektumot tártunk fel, ezek nagy része cölöplyuk volt.
Hat olyan nagyméretű, részben agyagnyerő gödröt ér
demes kiemelni, amelyeknek igen gazdag volt a lelet
anyaga: festett, illetve díszítetlen cserepek, állatcsontok,
festékrögök, néhány csonteszköz. Kettő ezek közül
hosszú, árokszerű objektum (valószínűleg épület részei),
egy-egy áldozati gödörrel. Az áldozati gödrökbe ép
edényt, nagyobb állatrészeket dobtak be.
A feltárást nagyban nehezítette a magasan álló ta
lajvíz, ami még az igen sekély gödrökben is feltört a te
rület lefelé lejtő, északi és déli végén. A kis hát sokat
kophatott, valószínű tehát, hogy az objektumok (pl. to
vábbi sírok) egy része már korábban elpusztult.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNovns EszTER

3 2 6 . Vá ncsod ha tára
( Hajdú-Bihar megye ) R, Sza , Ge, Á

A debreceni Déri Múzeum 2002-ben megbízást kapott
a MOL Rt-tó1 a Mezőpeterd, Gyűjtőállomás - Kismarja,
Nyugat 1. és Kismarja, Nyugat 2. gáztermelő kutak kö
zötti gázvezeték nyomvonalának régészeti állapotfelmé
résére. A 2002. március 23. és április 13. közötti terep
bejárás során 19 lelónelyet azonosítottunk a nyomvo
nalon, amely közül 6 lelónely bizonyult igen intenzív
nek. Ezeken a helyeken 2002. július 1 . és augusztus 31.
között megelőző ásatást folytattunk.
A Kender-lápja-dííló'ben (a terep bejáráskor 6. sorszá
mot nyert lelőhelyen), két korszaknak a nyomaira buk
kantunk, amely egy mélyedés (a 20. század közepéig tó
volt itt) partján feküdt. A késő római császárkori (szar
mata) telep igen intenzívnek bizonyult. Az 1200 m2-nyi
területen nagy mennyiségű és nagyon jelentős kerámia
anyag segítségével meg lehet próbálni a 3-4. századi
szarmata telepek finomabb datálását is. Két gödörbó1 a
késő rézkori bádeni kultúrára jellemző leletanyag ke
rült elő. Ezen kerámiaanyag közül négy épen megma
radt, szájával lefelé fordított bögre érdemel különös fi
gyelmet, amelyből szakrális tevékenységre (áldozati gö
dörre) lehet következtetni.
A Fertő partja (1 7. sz.) lelónelyen előzetes várako
zásokkal szemben szegényes leletanyag került felszín
re. A 300 m2-nyi területen talált három korszakból
mindössze egyetlen sírt lehet kiemelni, amely mellék
leteivel (pl. bronzfibula és bronz övcsat) együtt fontos
támaszul szolgálhat a szarmata sáncrendszer és a gepi
da-szarmata népcsoportok kapcsolatának kérdéséhez.
M. N EPPER IBOLYA - SZILÁGYI KRISZTIÁN ANTAL

3 2 7. Vecsés, Gyáli-csatorna-Dobó Katica u tca
Arany János u tca
( Pest megye) B, Sza , Á. Kö
Vecsésen a Gyáli-csatorna, Dobó Katica utca és Arany J.
utca közötti területen lakópark építését megelőző pró-

baásatást majd megelőző feltárást kezdtünk 2002 tava
szán. A területen 1998-ban a ceglédi Kossuth Múzeum
régészei előzetes terepbejárást végeztek, melynek során
kora bronzkori, szarmata, Árpád-kori és középkori tele
pülés nyomait találták (90. lh.). A lelónely összefügg az
Arany J. u. D-i oldalán található hasonló korú 10. sz.
leló11ellyel, ahol a ceglédi Kossuth Múzeum régészei vé
geztek megelőző feltárást az előző évben.
A próbaásatás célja a lelónely lehatárolása volt, hogy
pontosan tudjuk, hány telket érint a régészeti lelónely.
A lakópark hat főútjának nyomvonalát lehumuszolták
a gépek és nyesték a felületet. A D-i oldalon a telkek
területén is húztunk még két kutatóárkot. Mindezek
alapján kiderült, hogy a lakópark K-i oldalán a Gyáli
csatorna melletti részen iszapos, fekete a talaj, itt lelő
hely nincs. A D-i oldalon (Arany J. u.) ritkábban lakott
a terület. Itt fó1eg az Árpád-kori, középkori település
árkait s gödreit találjuk.
É felé haladva egyre sűrűbben a szarmata telep há
zai, hulladék- és tárolóvermei találhatók. A kora bronz
kori telep gödrei középtájon, egy-egy foltban jönnek elő.
A megelőző feltárást a D-i területen 9 telken, az É-i te
rületen 32 közül 8 telken végeztük el.
Kora bronzkori telep: 12 gödör és egy házrészlet ke
rült elő. Valamennyi, egy gödör kivételével, egy foltban,
a terület közepén (II-VII. út kereszteződés) található.
Állatcsont, patics, őrlőkő, pattintott kőeszköz s kézzel
formált kerámia volt bennük.
Szarmata telep: 74 gödröt, 16 árkot, 4 házat tártunk
fel a lakópark középső, É-i és Ny-i felén. Az árkok a te
rület É-i felén sűrűsödnek. A szarmata lakóházak félig
földbe mélyített, szabályos négyszög alakú, cölöpszer
kezetes építmények, háromnak a sarkában külső kemen
ce is előkerült. A II. úton megfigyeltük egy K-Ny irá
nyú házsor három épületét.
A telep leletanyagában fó1eg korai, 2-3. századi szür
ke, behúzott peremű tálak, duzzadt peremű edények,
piros festett sigillata-utánzatok találhatók. Római im
portként egy-két sigillata edény is idekerült. A telep egy
része a 4. század második feléig lakott volt - véljük a
szürke, kavicsos anyagú, profilállt fazékperemek alap
ján. A szarmata telep többrétegű. A korábbi gödröket
gyakran késóobi árkok vágják.
Árpád-kori, középkori telep: 24 gödröt, 9 árkot, 7 há
zat bontottunk ki. A lakópark D-i részén, az Arany Já
nos u. feló1i részen helyezkedik el a telep. É-i és K-i zá
ródása már összefonódik a szarmata teleppel (I, II-VII.
út kereszteződés), néha vágja a korábbi gödröket, háza
kat. Lakóház kettő került elő. Az egyik szabályos négy
zet alakú, félig földbe mélyített ház, szélein cölöplyu
kakkal. A ház ÉK-i sarkához kemence csatlakozott. A
másiknak is megvan a kemencéje, mellette egyenes sor
ban nagy cölöplyukak, ami felszíni boronaházra utal.
A leletanyag elég kevés. A jellegzetes bekarcolt víz
szintes illetve hullámvonallal díszített Árpád-kori cse
repek a 10-12. századra keltezik a telepet. Néhány árok
a középkor késóobi szakaszára tehető.
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A lelónelyen elég sok a leletanyag nélküli vagy csak
állatcsontot tartalmazó gödör s árok, így ezek keltezése
bizonytalan. Van egy melléklet nélküli csontvázas sír is,
körülötte szarmata gödör és Árpád-kori árok. Kora kér
déses. A temető többi része még nem került elő.
A feltáráson részt vett Mali Antal restaurátor.
ÜTTOMÁNYI KATALIN

3 2 8 . Veresegyház, Csonkás-dűlő
( Pest megye ) B
A 2001 késő őszén megkezdett régészeti kutatást 2002ben fejeztük be a 6. sz. lelónelyen. Mintegy 500 m2-en
11 objektumot tártunk fel, legtöbbjük agyagkitermelő
gödör lehetett. Igen kevés bronzkori cserepet és állat
csontot találtunk. Ház, kemence nem került elő.
TETTAMANTI SAROLTA

3 2 9. Veszprém, várkút
( MRT 2 . k. 51 /b l h . )
(Veszprém megye) K ú , ú
2002. május 24. és június 6. között elvégeztük a veszp
rémi várkút feltárását. A kút kitisztítását 29,50 m-nél
kezdtük, 40,80 m-nél értük el az alját. Felső része 3,25
m mélységig kővel falazott, többi részét a Várhegy do
lomit sziklájába vésték bele. Átmérője 1,38 m.
Betöltése mintegy 34 m-ig legújabb kori anyagot
tartalmazott: a Gizella-kápolna és a nagypréposti-pa
lota 1980/1990-es évekbeli j avításainak törmelékét
(vaskorlát, sitt, ácskapocs, törmelék stb . ) . Közte az
1960-as évektől kezdve napjainkig a turisták által be
dobált pénzérmék, kb. 250 kg (mintegy 80% magyar,
20% külföldi) . Előkerült egy J. F. Kennedy amerikai
elnököt (1961-1963) ábrázoló aranymedál is. 34 m-től
lefelé végig 18. századi törmeléket, illetve feltöltést ta
láltunk. Nagyszámú faanyag (gerendák, zsindelyek,
dongák, kisebb-nagyobb deszkatöredékek, esztergált
hordócsap, de természetes ágdarabok is), különféle ma
gok és termések (cseresznye, őszibarack, szilva, mo
gyoró, gesztenye stb.), a kútlánc 16 m hosszú darabja
és több további kisebb tartozéka, vas szerelvények (ács
kapocs, kovácsolt szegek), óntányér, kerámia- és üveg
töredékek, állatcsontok, cseréppipa-töredékek, csont
gombok, szerszámok (2 véső, 1 ráspoly) , lópatkók, zab
latöredék, 1 db rézpénz, bélyeges téglák töredékei ke
rültek elő.
A kút használatával valószínűleg a Tumler-féle víz
vezeték megépültével (1766-1769) hagytak fel, s ekkor
kezdhették el betölteni. A vízvezetékkel kapcsolatban
álló, a püspöki palota homlokzatán elhelyezett csorgó
kútból ugyanis sokkal egyszerűbben lehetett vizet ven
ni, mint a mély Várkútból.
Korábban nyílván ügyeltek a Várkút tisztaságára,
időnként tisztíthatták is. Feltehetően ez lehet az oka an
nak, hogy onnét korábbi leletanyag nem látott napvilá
got. A kutat egykor talán fazsindellyel fedett deszka kút-

ház fedhette, amely leégésekor beleszakadt a kútba. Va
lószínűleg - legalább részben - innét származhatnak a
jelentős faanyag és a fémalkatrészek. 38,40 m-nél oldal
ról karsztvíz erecske folyik bele a kútba, így annak alján
újra víz található.
RAINER PÁL

3 3 0 . Veszpré m , Veszprémvölgyi apácakolostor
(Veszprém megye) Kö, Kú

A 2002. évi kutatás legfontosabb feladatának azt tekin
tettük, hogy a korábbi feltárások eredményeit kiegészít
sük, illetve olyan területeken, mint pl. a jezsuita temp
lom északi oldala, új információt szerezzünk. Feltárást
folytattunk az ásatási területet délró1 határoló kerítés
fal déli, Séd felé eső oldalán is.
A 9. szelvényben-35. árokban eló"került egy helyi
ség északkeleti sarka. Feltételezzük, hogy esetleg oldal
kápolna vagy más, kiemelkedő tér lehetett, hiszen ezen
belül voltak megtalálhatók a sírok, melyek ettó1 északra
nem fordultak elő. Ezt korábban - tévesen - temetőfal
nak, a kolostor körítőfalának gondoltuk. Valószínűbb,
hogy valamilyen jelentősebb fedett tér lehetett. A fal
sarok dél felé tartó faláról a 37. árokban megállapítot
tuk, hogy a késő gótikus templom északi hajófalától el
vált, annál késó'bbi. A következő periódusban északról
köpenyezték ezt a falat, mely keleti végén egy sarkot
képezve északra fordul, ám itt sokkal vékonyabb, mint
a köpenyezésnél. Ezután nyugatra fordul és megegye
zik az 1999-ben már azonosított vékony, K-Ny irányú
fallal. Ekkor a korábbi periódusú falsarok K-Ny irá
nyú falszakaszát visszabontották. Efölött átfutott egy
új, immáron öntött mészhabarcspadló, ám az egykori
falsaroktól délre eső, az északi templomfalhoz becsat
lakozó fal továbbra is megmaradt. Ehhez a legutolsó
periódusban csatlakozott egy enyhén ferde irányú, ke
let felé tartó fal, mely minden bizonnyal a kolostor és
egyúttal a temető (melynek sírjait megtaláltuk) körí
tőfalaként szolgált.
A 10. szelvényben az említett dupla fal északi (ké
só'bbi) fala került csak elő, a déli - úgy látszik - valahol
befordul a 3. árok és a 10. szelvény között, vagy ennek
falkiszedését látjuk a szelvény keleti metszetfalában (89. réteg). E fal azonban késó'bbi a dongaboltozatos he
lyiség keleti falának északi meghosszabbításában talált
falnál. Egy É-D irányú falomladék formájában egy se
kély alapozású fal jelentkezett a szelvény keleti metszet
fala mellett, azzal párhuzamosan, nem tudjuk, mihez
tartozhatott.
A 31-31/c árokban a következő periodizációt hatá
roztuk meg. A belső padkás, téglány alakú helyiség É-D
irányú falaihoz képest a déli zárófal (benne a küszöb
kővel) utólagosnak tűnik, ám véleményünk szerint csak
késó'bbi építési fázis. A déli fal behúzása után két tám
pillér maradt dél felé. Ez talán egyidős volt azzal a K
Ny irányú kerítésfallal, mely közvetlenül a modern ke
rítéstó1 északra, azzal párhuzamosan húzódott. Ezt a ke-
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rítésfalat köpenyezték északról, majd késó'bb visszabon
tották. Ugyanekkor visszabontották a keletebbi támpil
lér végét is. Legvégül egy falrabló gödörrel elpusztítot
ták mindkét falnak a nyugati folytatását.
A 34. árok déli felében középen egy falat (pillért?)
találtunk, melynek ma már csak a nyugati és északi fal
síkja látszik, a délit a modern kerítés, keleti folytatását a
középkori ráépítések fedik. Ennek korára vonatkozóan
nincs támpontunk. Az árok délnyugati sarkában egy vö
rös kövekbó1 épített faltetőt találtunk, ez az idó'ben kö
vetkező fal itt. Ezt nemcsak egy késó'bbi öntött mészha
barcspadló fedi le, hanem a kettő között sárga agyag és
faszenes réteg is található. Ebbó1 már 13-15. századi ke
rámia került elő. Elképzelhető, hogy esetleg valami tűz
hely, vagy kemencekonstrukció felszínéró1 van szó. Eb
ben az esetben hozzá tartozhatnak azok a vörös kövek
is, amelyek a nyugati metszetfalban jelentkeztek (az árok
belsejében nem ! ) , és a hozzá futó faszenes réteg e tűz
helynek az emléke. A következő lépésben megépült a
K-Ny irányú fal, mely esetleg (irányát tekintve legalább
is) megegyezik 31-31/c-ben már ismertetett dupla kerí
tésfal déli, korábbi falával. Érdekesség ugyanakkor, hogy
déli falsíkja itt vakolt, meszelt. A faltól délre egy zárt
helyiség húzódott, öntött mészhabarcs padlója is előke
rült, sőt a modern kerítésfal alatt át is húzódott. Ugyane
falnál késó'bbi periódusban (fázisban?), tó1e elválóan egy
fehér, meszes habarcsú, É-D irányú fal jelentkezett, fel
színén egy gerenda (ablakkönyöklő?) húzódott, ennek
beültetése az egykori kerítésfalba megmaradt egy ge
rendafészek formájában. Nem tudjuk e helyiség funk
cióját.
A 33-33/a árokban a tó alá futó falaknak csupán a
tetejét sikerült megfigyelnünk a magas talajvízben. E
falak korára nézve csak a 33/a szondájában tapasztalt, a
D felé futó vaskos, falhoz tapadó rétegek segíthetnek.
Az alsóbb rétegek 12-13. századiak, felül 13-14. száza
diak, a fal ezekbe van vágva. Nem tudjuk, mi lehetett az
a falomladékkal és kevert agyaggal betöltött gödör, mely
bó1 15. századi kerámia került elő.
Az ásatáson befejeztük egy korábban megkezdett
szondánkat, mely a dongaboltozatos helyiség északnyu
gati sarkát kívülró1 vizsgálta. Egyrészt kiderült, hogy a
dongaboltozatos helyiség - korábbi megállapításainkkal
ellentétben - korábbi a hozzá nyugatról csatlakozó fo
lyosófalnál. A helyiségbe a folyosó feló1 vezető ajtó szin
tén utólagos az átépített kávával együtt. A szondánk
ban viszont előkerült egy gödör, melybó1 kora Árpád
kori kerámia került elő. E gödör betöltése benyúlt a don
gaboltozatos helyiség északnyugati (eredeti, tehát nem
az ajtókávával átalakított) alapozása alá.
Másik fontos kutatásunkat a 42. árokban végeztük.
Itt ismét megtaláltuk a 2000-ben már feltárt malomkö
vet, sőt nagyobb felületen bontani is kezdtük. Ennek
során megtaláltuk a 2000-ben már azonosított, sárga
agyagba rakott alapozású, É-D irányú falat. Ez azonban
a malomkő vonalában megszakad. A malomkőtó1 nyu
gatra egy K-Ny irányú fal indul, mely nekifut a kései,

trapéz alakú udvar keleti falának. Megállapítottuk, hogy
ezt a keresztfalat belefoglalták, s hogy e kései fal alatt
átfut egy öntött mészhabarcspadló, mely ettó1 a K-Ny
irányú (osztó)faltól északra a 42. árokban előkerült. A
malomkő körül egy téglaalapozás húzódott, belül vö
rösre égett agyaggal, ami egy kemence alapozására utal,
melynek platniját képezte maga a malomkő is. Úgy gon
doljuk, hogy egy keletről fűtőnyíláson át fűthető ke
mencéről van szó, melyből két helyiséget lehet fűteni.
Véleményünk szerint a fentiek alapján rekonstruálha
tó épület megegyezik a Konch mester féle épülettel.
Probléma viszont, hogy az oklevélben meszes habarcs
ba rakott falakról van szó, míg itt agyagba rakott köve
ket látunk.
Lényeges megfigyeléseket tettünk a jezsuita temp
lom környékén is. A 36. árokban megtaláltuk a késő gó
tikus északi diadalívpillérnek megfelelő északi támpil
lért, illetve attól keletre egy lépcsőzetes aláfalazást, mely
ennél késó'bbi, és egyértelműen a barokk templomnak
a gótikus támpilléren túlnyúló sarkát falazták alá, stati
kai okokból. Még egy É felé néző támpillért találtunk a
39. és 40. árokban, mely arra utal, hogy a nyújtott szen
tély két boltszakaszos lehetett.
FÜLÖP ANDRÁS - KOPPÁNY ANDRÁS

3 31 . Vésztő, Sikeri
(MRT 6. k. 2 0 . l h . )
( Békés megye) R
A magyar-amerikai Körös Regionális Régészeti Prog
ram - amelynek célja a késő neolitikum-kora rézkor át
meneti időszakának vizsgálata az Alföldön - harmadik
ásatási idényére a lelónelyen 2002. június 24. és augusz
tus 2. között került sor.
Folytattuk a tavaly megkezdett két szelvényünk fel
tárását, valamint ezekhez kapcsolódóan új felületeket
is nyitottunk.
A 2. szelvényben befejeztük a tavalyi, „nyílhegyes"
házunk Ny-i oldalának bontását, valamint némileg a
padlószint alá bontottuk a K-i megnagyobbításba eső
épületet. A feltárás során nagy mennyiségű, elsősorban
tárolóedényekből származó tiszapolgári töredék került
innen is elő. A feltárás során a szelvény Ny-i részében
egy É-D-i irányú, a házainkkal egykorú árok részletét
bontottuk ki.
A megnagyobbított 3. szelvény D-i részének bontása
során újabb épületet találtunk. A feltárás során rendkí
vül nagy mennyiségű tiszapolgári kerámia került elő a
padlószintró1. Elvégeztük lelónelyünk geomágneses fel
mérését is. A felvétel alapján kettős, mintegy 70 m átmé
rőjű körárokrendszer kerítette a települést. Az árkon be
lül 3-4 további ház, valamint egyéb objektumok képe is
merhetők fel. A körárokrendszer jellegének tisztázása vé
gett az É-i illetve az ÉK-i részen két szelvényt nyitottunk.
Kiderült, hogy nem kettős, hanem hármas árokrendszer
vette körbe a települést. Az árkokból kizárólag tiszapolgári
korú edénytöredékek kerültek felszínre.
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Az idei résztvevők között amerikai, kanadai és ma
gyar egyetemisták, valamint amerikai, magyar és görög
szakemberek voltak. A kutatási programot az MTA
OTKA-NSF nemzetközi együttműködés, a National
Science Foundation Field School programja illetve a
Wenner-Gren Foundation támogatta.
GYUCHA ATTI LA - WrLLIAM A. PARKINSON
3 3 2 . Visegrád, Gizellamajor
( Pest megye) Ró

A gizellamajori erődben a DNy-i saroktoronyban kiala
kítandó járószint érdekében elbontottuk a torony DK-i
sarkában lévő kemencét. A kövek közötti égett réteg
ben jelentős mennyiségű növényi magot gyűjtöttünk.
Kiderült, hogy a nagyméretű kövek nem a kemencéhez
tartoztak, hanem a lépcsó'feljáró szerkezeti tartóelemei
lehettek. A torony ÉNy-i oldalán, a legalsó agyagszint
alatt, kerek beásásra bukkantunk, ahonnan jelentős le
letanyag: vasszerszámok, edénytöredékek, érmek, állat
csontok kerültek felszínre.
Az erőd déli oldalán gépi rábontással megtaláltuk az
erőd fossáját. A fossa mélysége (ez a mai felszínhez ké
pest 4,6 m) alapján vizesárokként működött, V kereszt
metszetű és a felszín közelében közel 6 m széles volt, ere
deti mélysége 3 m. Távolsága az erőd D-i falától kb. 15 m.
A Ny-i szárnyban (Ny/I.) falazótéglába karcolt ál
latábrázolás került eló', ami a felületbe bemélyített vo
nallal készült és felszerszámozott lovat ábrázol.
GRÓF PÉTER - GRÓH DÁNIEL
'

3 3 3 . Visegrád, Szen t András monostor
( Pest megye) Á

'

A 2002. június 3 . és október 31. között végzett ásatás
során a monostor tavaly lokalizált templomának alap
rajzát és periódusait vizsgáltuk meg. A templom terüle
tén 7 szelvényt nyitottunk, ebbó1 kettó't a mai villaépü
leten belül. A tavalyi és az idei ásatás alapján rekonst
ruálni tudtuk az első, I. András király által emelt 11.
századi templom alaprajzát, ami egy nagyjából négyze
tes, háromhajós hosszházból, egyenes záródású fö- és
félköríves mellékapszisokból állt. Legépebben az É-i mel
lékapszis D-i felének kváderfala maradt meg, egy fel
menő kvádersorral. Felmenő falat ezen kívül csak a
templom DNy-i sarkában találtunk, de itt a kváderkö
veknek csak a lenyomata maradt fenn. A hosszház tá
maszai közül csak az ÉK-i pillér alapozási árkát tudtuk
megfogni. Az épület alaprajza feltehetően a déli olda
lon némiképpen torzult: a D-i mellékhajó az északinál
rövidebb volt és K felé szűkült. A templom kőfaragvá
nyaiból egy korinthizáló oszlopfö töredéke került elő,
az esperesi templom nyolcszögletű oszlopainak fejeze
teivel azonos típus.
Ehllez a periódushoz sorolható a templom T>elsejé
ben, a föszentély diadalívének É-i pillére előtt feltárt
2002/27. sír, amelyet 11. századi kerámiatöredékek kel-

teztek, valamint a templom Ny-i homlokzata előtt fel
tárt, 13. századi eló'csarnok által elvágott sírok.
A templom második építési periódusában készült a
Ny-i eló'csarnok, amelynek építési rétegét II. András obu
lusa (CNH. I. P. 41.) keltezi. Az előcsarnokkal egybeépült
a kolostor Ny-i szárnya, és ezekkel azonos falazó anya
gú a D-i mellékhajó nyugati boltszakaszában talált két
falpillér-alapozás. Az építkezés a kolostornak a bencés
rend általi 1221-es átvételéhez kapcsolódhatott.
A harmadik építési periódusban a templom É-i
mellékhajóját egy új fallal leválasztották, a déli mel
lékhajót pedig nagyrészt - a DNy-i sarok kivételével lebontották, a helyére egy egyhajós templomot emel
tek, új, támpillérek nélküli poligonális szentéllyel. Ez
az építkezés feltehetően az 1333 körül adatolt építke
zések eredménye.
Az ásatás során összesen 31 sírt tártunk fel, de mel
léklet - egy párizsi kapocs - csak egyetlen sírban (2002/
28) került elő.
BuzÁs GERGELY

3 3 Li . Zalacséb, Malom-tanya
(Zala megye) B, Ró, Á

A lelónely területén 2000-ben dr. Redő Ferenc az MTA
Régészeti Intézetének fömunkatársa végzett terepbejá
rást. Ennek során római kori kerámiatöredékekre buk
kant. A területen ugyanő 2001 folyamán szondázó ása
tást folytatott. Az ásatás során egy római villa sóderes
alapozására és több őskori illetve római kori gödör nyo
mára bukkant. 2002. július 15. és december 14. között
végeztem régészeti feltárást. A feltárást az épülő új vas
úti pálya és a hozzá kapcsolódó földmunkák tették szük
ségessé.
A leló11ely feltárt része a Zala folyótól É-ra mintegy
100 méternyire helyezkedik el a folyó árterében, a
györkefai dombháttól D-i irányban. A terület teljes fel
tárását 5245 m2-en végeztük el. Az ásatás során 547 ob
jektum került elő, melyek három korszakba sorolhatók.
A késő bronzkori halomsíros kultúra időszakából szár
mazó objektumok (cölöplyukak és szemetesgödrök) a fel
tárt terület É-i és ÉNy-i részén sűrűsödnek. Ehhez az idő
szakhoz tartozó kerámiatöredékek kerültek elő a feltárás
területétó1 É-ra, a vasúti sínek és a betonút között, a tanya
épületétó1 Ny-ra árokásás során. Feltételezhető tehát, hogy
a késő bronzkori telep egészen a mai betonútig terjed.
A római kor időszakából egy villa sóderes alapozá
sa, szemetesgödrök, cölöplyukak és kemencék kerültek
elő. A villa É-D-i tájolású, bejárata a D-i oldalon figyel
hető meg. A sóderes alapozás világosan kirajzolja a villa
K-i, D-i és É-i külső falait, a D-i oldalon elhelyezkedő osz
lophelyeket, valamint a belső osztófalakat. A villa Ny-i
részén egy természetes sóderágy ezt nem teszi lehető
vé. Az alapozás vastagsága 10-25 cm között változik. A
területre jellemző római kő építőanyag nem került elü,
a villa falazata vályogból lehetett. A villából és környé
kéró1 bőségesen kerültek elő tegula- és imbrextöredék,
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szürke színű római edények töredékei (fazék és hom
bár). Pár darab növényi motívumokkal díszített terra
sigillata töredék és egy Faustina Augusta feliratú sester
tius (2. század) segíthetik a villa pontosabb kronológiai
helyzetének meghatározását. Római kori objektumokat
és leleteket a feltárás egész területén megfigyelhettünk.
A fentieken kívül szót érdemelnek még a római környe
zetben előkerült ó'rlőkó'- és üvegtöredékek.
Árpád-korból a szemetes gödrökön kívül külön szót
érdemel az a két, lefelé fordított szájú, csaknem telje
sen ép, csigavonallal díszített fazék, amely a leló11ely
keleti és nyugati felén került elő.
A leletek és objektumok számát tekintve a római em
lékek a teljes emlékanyag mintegy 90-95%-át teszik ki.
Konzulens: dr. Redő Ferenc.
HAVASI BÁLINT

3 3 5 . Zalaegerszeg, Andráshida,
Andráshida utca 33/a

(Zala megye ) 0

A középkori eredetű andráshidai római katolikus temp
lom kb. 200 m-re fekszik attól a telektó1, amelyen a be
ruházó lakópark építését tervezi. Az építés első ütemé
ben mélygarázs készül. A középkori lelónely (topográ
fiai leló11elyszám 4/6) közelsége miatt 2002. szeptem
ber 17-18. között próbaásatást végeztünk annak tisztá
zására, hogy az érintett területre is kiterjedt-e a közép
kori település. A humuszolás, illetve egy díszmedence
betonteknője felszedése során sem régészeti leletet, sem
objektumot nem találtunk. Tégladarabokon kívül csak
kevés modern üveg- és porcelántöredéket lehetett meg
figyelni.
KVASSAY JUDIT

3 3 6 . Zalaegerszeg, Andráshida, Csár-mellék

(Zala megye ) 0

A 76 . számú főút Zalaegerszeg É-i elkerülő nyomvona
lán, a 6. sz. - a Zsigér-patak és a Hidegkúti-dűlő vize
nyős völgye közt elterülő - nagy őskori lelónely (topog
ráfiai lelőhelyszám: 4/4) D-i végét érinti az útépítés. A
2002. május 14-15. között végzett szondázó kutatáson
gépi humuszolást nem tudtunk végezni a területet nagy
részt borító akácliget, valamint a területet átszelő tele
fon- és szennyvízvezeték miatt. Egyedül számbajöhető
pontnak látszott az apátiai temetővel átellenben fekvő
dombtető. Ezen kézi erővel egy 2x5 m-es kutatóárkot
ástunk ki. A gyökerekkel sűrűn benőtt talaj 70 cm mély
ségig az útépítés során keletkezett feltöltésnek bizonyult.
Sem lelet, sem objektum nem került elő.
KVASSAY JUDIT

33 7. Zalaegerszeg, Andráshida, Gébárti-tó
(Zala megye) R
2002. április 8. és 14. között megelőző régészeti feltárást

végeztünk a Zalaegerszeget É-ról megkerülő 76-os út
nyomvonalán, az Andráshida, Gébárti-tó nevű lelónelyen.
A nagy kiterjedésű őskori lelónely egy É-D irányú domb
háton húzódik, annak hossztengelyében mintegy 2 km
hosszan elnyúlva. A régészeti kutatás számára régóta is
mert lelónely D-i részén több ízben folyt ásatás is, me
lyek során neolitikus teleprészleteket tártak fel (DVK és
lengyeli kultúra) . A nyomvonal a lelónely É-i részét ÉK
DNy-i irányba szeli át, éppen azon a területen, ahol a
korábbi terepbejárási adatok alapján a lelónely Ny-i ki
terjedését nem lehetett meghatározni, így a teljes felüle
tű feltáráson kívül célunk volt a lelónely Ny-i határának
tisztázása is. Az itt gyűjtött felszíni leletek - a lelónely D
i részén megfigyeltektó1 eltérően - rézkoriak voltak.
A feltárásra kijelölt területet egy ÉÉNy-DDK-i irány
ban futó dűlőút két részre osztotta. Mivel a dűlőúttól
Ny-ra mindössze néhány méteres távolságra erdő hú
zódik, a feltárást az úttól K-re kezdtük meg. Itt a domb
teteje lapos, platószerű; továbbhaladva K felé azonban
hirtelen meredek lejtőbe csap át. Ez a lejtő az őskor fo
lyamán emberi megtelepedésre alkalmatlan lehetett, en
nek értelmében tehát a lelőhely keleti kiterjedése
könnyen és egyértelműen meghatározható volt. Régé
szeti objektumok valóban csak a plató K-i széléig jelent
keztek. A domborzati viszonyokon kívül ezt a határvo
nalat a valamikori ős Rába-mederbó1 visszamaradt ka
vicsteraszok fekvése is megerősíti. Ezek foltokban a mai
felszínen, a szántásban is észlelhetők, a plató K-i szé
lén, a vékony humuszréteget eltávolítva azonban már
összefüggő, nagy felületek bukkantak elő. A kavicstera
szok várakozásainkkal ellentétben nem bizonyultak „ste
rilnek": egy-két kivételesnek mondható helyen a középső
rézkori objektumokat egyértelműen a kavicsos rétegbe
ásták bele. Ez a gyakorlat a lelőhely stratégiai jelentősé
gére utalhat; a környezetéből kiemelkedő, jól védhető
dombhát a magaslati települések számos előnyét kínál
hatta az itt megtelepedő embernek, melyekhez hozzá
járult még a közelben, a Zala folyón (Andráshidánál)
lévő természetadta átkelónely fontossága is.
A dűlőúttól Ny-ra kutatóárkokkal vizsgáltuk meg,
hogy a lelőhely benyúlik-e az erdő területére. A fák
közt húzott három kutatóárokból kettó'ben egyértel
mű régészeti jelenségekre bukkantunk, így biztosra ve
hető, hogy a lelőhely Ny felé, tehát az erdő alatt is
folytatódik.
A teljes felületű megelőző régészeti feltárás csak ak
kor végezhető el, ha az erdőt kivágják. Bár erre nézve
ígéretet kaptunk, ez azonban 2002 őszéig nem történt
meg, így ebben az évben már nem lehet folytatni a ré
gészeti kutatást.
Az ásatás során feltárt 90 objektum nagy része a
középső rézkor időszakába sorolható, annak mindkét ho
rizontját képviselve, így tehát a legtöbb objektumból a
Balaton-Lasinja kultúra, illetve a Furchenstich kerámia
kultúrája leletei kerültek elő. Néhány objektum nem
szolgáltatott közelebbi datálásra alkalmas leletet, továb
bá néhány jelenség recensnek bizonyult (II. világhábo-
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rús lövészárkok) . A feltárt régészeti objektumok nagy
többsége települési objektumnak bizonyult (hulladék
és tárológödrök, valamint építmények alapárkai). Ez
utóbbiak nyomán a Balaton-Lasinja kultúrában más le
lőhelyeken már korábban megfigyelt nagyméretű, ge
rendaszerkezetű, alapárkos, téglalap alakú házakat re
konstruálhatunk, melyek tetőszerkezetét az épület bel
sejében húzódó középső cölöpsor tartotta. Egy ilyen épü
letet szinte teljes egészében feltártunk, kivételt a nyu
gati oldala képez, melyet jelenleg az erdő takar. Több
olyan alapárak részlete is előkerült még, melyek továb
bi, szintén az erdő alatt fekvő épületek meglétére utal
nak, így mindenképpen állandó jellegű, nagyobb telep
pel kell számolnunk. A különböző települési objektu
mok között két urnasír került elő, ezek szintén középső
rézkoriak (Balaton-Lasinja kultúra).
P. BARNA JUDIT

3 3 8 . Zal aegerszeg, Andráshida, Hidegkúti-dűlő
( Zala megye) Ő, Kö
Az 5. számú lelónely (topográfiai lelónelyszám: 4/1 1 ) a
76. sz. főút Zalaegerszeg É-i elkerülő nyomvonalán a Hi
degkúti-árok vizenyős völgyére K-ró1 teraszosan lejtő
domboldalon, 180x120 m-es területen fekszik.
Az erózióval, kavicsbányászással és útépítéssel erő
sen bolygatott terepen településnyomokat a 2002. má
jus 13-15. között végzett szondázó ásatás alkalmával
nem sikerült megfigyelni. Mindössze néhány szórvá
nyos, apró, kopott, közelebbró1 meg nem határozható
őskori és középkori edénytöredék került napvilágra.
KVASSAY JUDIT

3 3 9 . Zal aegerszeg, Berek-a lja-dűlő
( Zala megye) Ő, B, Ró
2002. október 2. és 14. között megelőző feltárást végez
tünk a Zalaegerszeg-Zalaegerszeg Dél 1 20 kV távveze
ték nyomvonalán, a topográfiai terepbejárásokból ismert
63/12 sz„ a Válicka-patak Ny-i partján húzódó lelóne
lyen. A 17. és 18. számú villanyoszlop területén össze
sen 92,5 m2 kutatását végeztük el. A leló11ely középső
részén egymástól 250 m-re helyezkednek el az oszlo
pok. A délebbre fekvő, 18. számú oszlophelynél sem le
letet, sem objektumot nem lehetett megfigyelni. A 17.
számú oszlophelynél, 50 cm mélységben 50 cm vastag,
kerámialeletekben igen gazdag öntésréteget figyeltünk
meg. Alatta - az É-i és K-i irányokban végzett rábontá
sok után 5 objektum sötét foltja rajzolódott ki a sárga
agyagos altalajban. Az 1. objektum római kori (2. szá
zad) hulladékgödörnek bizonyult. A 2. és az 5. objek
tum egy-egy apró, közelebbró1 meg nem határozható
őskori edénytöredéket tartalmazó cölöplyuk volt. A 3.
és 4. számú gödrökbó1, a késő bronzkor BD szakaszára
jellemző (késő blliomsíros-K.orai urnamezős kultúra) ke
rámia került napvilágra. Rendkívüli érdekességgel szol
gált a 4. gödör: oldalának alsó részét körben szorosan
-

egymás mellé vert, 12-16 cm átmérőjű cölöpökkel bé
lelték ki. A nedves talajban jó állapotban megőrződött
cölöpök, a gödör aljától mérve, 15-25 cm-re mélyedtek
az altalajba.
A leletanyag a Zalaegerszegi Göcseji Múzeum Ré
gészeti gyűjteményébe került.
KVASSAY Juon

3Li0. Zalaegerszeg, Ságod
(Zala megye) R, V, Á
Bekeháza: A 76. számú főút Zalaegerszeg É-i elkerülő
nyomvonalán a 3. számú leló11ely (topográfiai lelónely
szám 48/4) a Szentmártoni-patak K-i partjára enyhén
lejtő domboldalon, 350x180 m-es területen fekszik. Az
útépítés a lelőhely középső részét érinti. Ezen a szaka
szon 2002. április 10. és május 10. között végzett feltá
ráson több korszak településnyomait sikerült feltárnunk.
A kibontott 31 objektum közül egy gödör a rézkori
Balaton-Lasinja, egy másik a Badeni kultúra leleteit tar
talmazta. Két-két gödörből késő bronzkori, illetve Ár
pád-kori jellegzetes kerámia került elő. Szintén az Ár
pád-korból való egy külső kemence. A számos cölöp
lyuk (összesen 21 darab) jellegzetes, korhatározó lele
tet nem tartalmazott, így ezek bármelyik időszak tele
püléséhez tartozhattak. Viszonylag nagy számban ta
láltunk pattintott kőeszközöket; egy csiszolt kó'balta tö
redéke, bronzkarika töredéke, valamint egy igen korro
dált vassarkantyú gazdagította a palettát. A lelónelynek
az út nyomvonalába eső szakaszát teljesen feltártuk.
Kutasi-dűlő: A 76. számú főút Zalaegerszeget É-ról
elkerülő nyomvonalán, a 2. számú leló11ely (topográfiai
lelónelyszám 48/3) a Ságodi-patak Ny-i partjára mere
deken lejtő domboldalon, 100x50 m-es területen fek
szik. Az útépítés a leló11ely É-i felét érinti. A 2002. má
jus 16-22. között végzett feltáráson a patakpart mellett
egy Árpád-kori kovácsműhely került napvilágra, ame
lyet két, erősen faszenes betöltésű gödör és egy cölöp
lyuk alkotott. A jellegzetes kerámia mellett vassalakdara
bokat is találtunk. A lelónelynek az út nyomvonalába
eső szakaszát teljesen feltártuk.
A leletanyag a Zalaegerszegi Göcseji Múzeum Ré
gészeti gyűjteményébe került.
KVASSAY JUDIT

3 Li 1 . Zalaegerszeg, Vár, Batthyány u tca 9.
(Zala megye) Kk
2002. január 31. és február 4. között folytattuk a palánk
vár K-i külső fal (városfal) feltételezett helyének kutatá
sát. A feltárást egy társasház építése tette szükségessé.
Az előző évben a területtó1 É-ra fekvő telkeken a Göcseji
Múzeum munkatársai megtalálták a már említett fal
egyes szakaszainak kazettás szerkezetét, így ezen a tel
ken is feltételeztül< iégészeti objektumok jelenlétét.
A 2979 helyrajzi számú telken, az építési területen
egy kelet-nyugati irányú kutatóárkot húztunk markoló-

29 5

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2002

gép segítségével, ami a felszíntó1 számított 80-120 cm
mélységben távolította el a felső földréteget. Az ez alat
ti rétegeket kézi erővel vizsgáltuk át. A kutatóárok Ny-i
felén álló és földbe mélyedő facövekeket találtunk, va
lamint a kutatóárok közepén több magasabban fekvő, a
földbe nem mélyedő facövekre bukkantunk.
A földbe mélyedő cövekek méretüknél és helyze
tüknél fogva bizonyosan az említett falkonstrukció ré
szei. A szelvény közepén elhelyezkedő fekvő cövekek
megfelelő interpretálása csak a dendrokronológiai vizs
gálatok után lehetséges.
A feltárás során késő középkori kerámialeletek ke
rültek felszínre.
HAVASI BÁLINT

3 Li 2 . Zal aegerszeg, Zalabesenyő, Cseresnyés-mező
(Zala megye ) Ő, Ró, Á, Kk
2002. október 3-án a Zalaegerszeg-Zalaegerszeg Dél 120
kV távvezeték nyomvonalán, a topográfiai terepbejárá
sokból ismert 60/6 sz., a Válicka-patak Ny-i partján hú
zódó lelónelyen a 23., 24., 25. számú villanyoszlop te
rületén, összesen 46 m2 kutatását végeztük el. A lelő
hely K-i szélén egymástól 280-280 m-re elhelyezkedő
szondákban római kori, Árpád-kori és késő középkori
leletek kerültek elő a humuszolás során. Az 50 cm mély
ségben elért altalajban azonban régészeti objektum nem
mutatkozott.
2002. október 4-én a topográfiai terepbejárásokból
ismert 60/5 sz. , a Válicka-patak Ny-i partján húzódó le
lónelyen, a 26., 27. számú villanyoszlop területén, össze
sen 31 m2 kutatása történt meg. A lelónely É-i és D-i
végén elhelyezkedő szondákban közelebbró1 meg nem
határozható őskori és római kori leletek kerültek elő a
humuszolás során. Az 50 cm mélységben elért altalaj
ban azonban régészeti objektum nem mutatkozott.
A leletanyag a Zalaegerszegi Göcseji Múzeum Ré
gészeti gyűjteményébe került.
KvAssAY Juon
3 Li 3 . Zalaszán tó, Tátika-vár
(Zala megye) Kö

2002. november 13-22. között folyt feltárás a várban
folyó rekonstrukciós munkálatokat megelőzendő, a
Magyar Államkincstár anyagi támogatásával. A vár
K-Ny-i irányban fekvő, szabálytalan alaprajzú, bel
sőtornyos. A ma álló falazat legépebb része a (már
felújított) É-i fal. A várban jól kivehetők a boltozatos
pincék maradványai.
A vár első építési periódusát az okleveles adatok
szerint a Kaplony-nembeli Zeland (Zlandus) püspök ide
jén a 1248-1257 évek közé tehetjük. Tátika vára késó'bb
királyi vár, majd különböző családok birtoka. 1598-ban
a várat a török kifosztotta, 1713-ban pedig Mercy csá
szári tábornok hadai felgyújtották. Késó'bb a Festetics
család tulajdonába került.

2001 -ben a feltárás során a palotaszárny nyugati
oldalán fekvő földszinti boltozatos helyiséget tisztítot
tuk meg az odazúdult omladéktól, feltártuk a helység
Ny-i és D-i falazatának külső falsíkját, valamint ettől
délre megkerestük a vár K-Ny-i irányban futó D-i fa
lazatát.
2002-ben folytattuk a Ny-i földszinti helyiség D-i
falazatánál húzott kutatóárok szélesítését K-i irányban.
Ennek során előkerült a palotaszárny K-i oldalán fekvő
földszinti helyiség bejárata és két ablaknyílása. A kuta
tóárokból 14-15. századi kerámiatöredékek és kályha
szemek kerültek elő.
A palotaszárny Ny-i földszinti helyiségétó1 DNy-i
irányban új szelvényt nyitottunk. A szelvényben előke
rült a vár K-Ny-i irányban futó D-i falazata, amely
mintegy 2 m vastagságú, környékén 14-15 századi ke
rámiaanyag került elő.
Munkatárs: Havasi Bálint.
vÁNDOR LÁSZLÓ

3 Li li . Zal avár, Vársziget
(Zala megye ) B, Ró, Ka, Á
2002-ben a Vársziget két pontján végeztünk ásatást: a
Szent István kápolna és a Kis-Balaton-ház közötti terü
leten, ahol a jelentősebb tereprendezéssel járó kerté
szeti munkák megkezdése előtt leletmentő ásatást kel
lett végeznünk, és a 9. századi Hadrianus zarándoktemp
lomtól délre, a Priwina-féle muniment északról kerítő
erődítési ároktól pedig északra.
A Szent István kápolna az 1950-es években feltárt
Árpád-kori templom alapjaira épült. A templomhoz tar
tozó temetó'bó1 újabb 64 sírt tártunk fel, ezzel megnyug
tatóan tisztáztuk a temető keleti szélét. E síroktól kelet
re előkerült néhány kisebb Árpád-kori települési objek
tum is. Az összesen 33 települési objektumból, melyek
zöme tárolóverem és különböző munkagödör, jelentő
sebb számú, a Karoling-korra keltezhető, két kisebb gö
dör a bronzkorból, egy oszlopgödrök által körbejelölt
földfelszni ház pedig a római császárkor korai időszaká
ból származik.
A Hadrianus zarándoktemplomtól délre újabb 80
sírt tártunk fel, amelyek kisebb részben a Karoling-idő
szakból származnak - kiemelkedik közülük egy sarkan
tyúgarnitúrás, scramasaxszal és tarsollyal ellátott férfi
sírja -; nagyobb részben azonban az Árpád-korból. Utób
bi sírokat azonban nem a zarándoktemplom mellé te
mették, hanem a feltárt területtó1 délre, az úgyneve
zett homokgödör területére lokalizálható Szent Ador
ján bencés monostor templomához tartozó temetó'be.
A sírok alatt feltártuk egy a Karoling-időszak korai fázi
sából származó, kb. 12x6 méteres, emeletes, földfelszí
ni ház maradványait, amelyet 40 nagyméretű faoszlop
ra alapoztak. A templomtól keletre pedig további tíz te
lepülési objektumot bontottunk ki, köztük egy (esetleg
két) egyszerűbb szerkezetű, földfelszíni ház oszlopgöd
reit. Az ugyanitt már több éve kutatott üvegműhely fel-
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tárását is befejeztük. A műhely keleti széle alatt egy desz
kabéléses kutat találtunk, melynek dendrokronológiai
adatai az üvegműhely működésének ante quem non kel
tezését segítik meghatározni.
Az ásatást a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
anyagi támogatásával és a Nemzeti Kulturális Örökség
Miniszitériumánál nyert pályázati pénzbó1 végeztük.
SZŐKE BÉLA MIKLÓS - RITOÓK ÁGNES

3Li 5 . Zamárdi, Kú tvölgyi-dűlő
(Somogy megye) R, B, LT, Ró, Ge, N

A lelőhelyen az előzetes terepbejárások alapján rézko
ri, bronzkori, vaskori és római kori leletek előkerülésé
re számíthattunk. A 2002. március 25. és augusztus 15.
közötti megelőző régészeti feltárás elsődleges feladata
az volt, hogy a nagyméretű autópálya-csomópont terü
letén meghatározza a régészeti lelőhely kiterjedését,
vagyis a feltárandó terület nagyságát. Egy É-D-i és két
K-Ny-i kutatóárok kijelölésével kezdtük a munkálato
kat. Az utóbbi kutatóárkokban előkerült objektumok
alapján meghatározhatóvá vált egy sűrűbben fedett te
rület a csomópont keleti, a patak mentén elhelyezkedő
részén: itt rézkori, kelta, római és népvándorlás kori ob
jektumok kerültek elő. A csomópont Ny-i részén rézko
ri és korai bronzkori település szórtabban elhelyezkedő
objektumait találtuk meg. Mindezek után a sűrűbben
lakott, keleti területen egy nagyobb, összefüggő felület
feltárását kezdtük meg.
A csomópont keleti oldalán a vízpart felé lejtő, lan
kás domboldal kiválóan alkalmas volt a megtelepedés
re. Az őskort a középső rézkori Balaton-Lasinja kultúra
illetve a késő rézkori bolerázi kultúra gödrei képviselik.
Ritkaságnak számít, hogy a Balaton-Lasinja településen
előkerült szórt, méhkas alakú tárolóvermek és amorf
munkagödrök között egy alapárkos házat is sikerült fel
tárnunk. A nagyméretű, kb. 19x9 m-es épület esetleg
közösségi házként is értelmezhető. A patakparti domb
oldaltól egy enyhe völgy által elválasztott, kissé nyuga
tabbra elhelyezkedő dombtetőn szintén megtelepedett
a középső rézkor népessége. E területen azonban jelen
tős erózió ment végbe, így a rézkori kultúrréteg egy ré
sze mára megsemmisült: csak az eredeti felszín egye
netlenségeiben megmaradt humuszfoltokban tudtunk
régészeti jelenségeket dokumentálni. A bolerázi telepü
lés gödreibó1 is gazdag leletanyagkerült elő. A több, rész
ben ép edény és nagy mennyiségű edénytöredék mel
lett az egyik gödörbó1 egy pecsétlő is eló"került - utób
bit talán az ünnepi viseletet kiegészítő testfestés kiala
kításához használhatták.
A dombtetőn a korai bronzkori Somogyvár-Vinkovci
kultúra ritkásabb szerkezetű falujának néhány gödre is
előkerült. Érdekesség, hogy az egyik méhkas alakú gö
dörben egy teljes lócsontváz és további, valószínűleg
kiskérődzőkhöz tartozó állkapcsok és vázrészek feküatek.
A vízparti terület következő megtelepedői a kelták
voltak, akik Pannónia római hódítását követően is to-

vábbéltek a Dunántúlon. Utóbbi időszakból (Kr. u. 1.
század) származik a jellegzetes római szürke kerámiá
val és terra sigillata töredékekkel keveredett késő kelta
leletanyag, mely néhány leletgazdag gödörbó1 illetve két
házból került elő. A korszakra keltezhető házak K-Ny
tájolásúak, a K-i és a Ny-i oldalon 1-1 cölöp tartotta a
tetőszerkezetet. Az egyik házból előkerült gazdag kerá
miaanyagban sávos festett kerámia is eló'került. Szintén
a keltákhoz köthető az a hamvasztásos sír, melybó1 egy
szürke urna és az ennek leborítására szolgáló, szájjal le
felé fordított, nagyméretű tál mellett további tálak és
egyéb edénytöredékek kerültek elő.
A lelónely legjelentősebb korszakát képviseli az a
településrészlet, mely a népvándorlás korra, a 6. század
ra keltezhető. Az egyik házból előkerült, úgynevezett
bepecsételt díszű, kiöntőcsöves korsó alapján a lango
bardokkal azonosíthatók a több házból és műhelybó1 ál
ló falu lakói. A település jelentősége abban is áll, hogy a
langobardoknak Dunántúlon eddig csupán a temetke
zéseit ismertük, településük még nem került elő. A falu
szerkezete gondosan tervezettnek látszik: az épületek
kört alkotva a falu keleti szélén, az egykori patakmeder
mentén helyezkednek el. A ház alapterületéből kinyú
ló sütőkemencével vagy tapasztott padlóval rendelke
ző, K-Ny tájolású lakóházak (10 ilyet tártunk fel) sátor
tetejét általában két nagyméretű faoszlop tartotta; et
tó1 eltérően néhány háznál a négy sarokban vagy a rö
videbb oldal mentén 3-3 cölöp helyezkedett el. Az ezek
nél jobban a földbe mélyített, nagyobb és kisebb mére
tű műhelyek (pl. szövőházak; 8 nagy és 6 kisebb került
elő) kétoszlopos szerkezetűek voltak. A falu keleti olda
lán, a patak illetve időszakosan kiterjeszkedő mocsár
mentén 10, sorban elhelyezkedő sütőkemencét találtunk
(a település belső területén további hármat). Ugyanitt
3 kutat ástak a földbe; ezek egyikében kitűnő állapot
ban maradt meg a faszerkezet.
A lelónely É-i és K-i szélén négy sírt is feltártunk;
az egyik sírból napvilágra került csontfésűk alapján a
telep és a sírok egykorúak (6. század).
POLGÁR PÉTER

3 Li 6 . Závod határa
(Tolna megye) Kö

2002. április 4-én célzott terepbejárást végeztünk Tol
na megye több pontján, elsősorban szóbeli információk
révén ismert, elpusztult középkori templomhelyek azo
nosítása céljából.
Cilleri-rétek: Az l. katonai felmérés által feltüntetett
templomromot a falutól É-ra, Ny-K irányú egykori víz
folyás D-i oldalán kb. 500 m hosszan húzódó középkori
lelőhely Ny-i részén találtuk meg. A kiemelkedő, cse
réppel sűrűbben borított részen, kb. 30x30 m nagyságú
területen néhány igen nagy homokkődarabot és kevés
kise5E követ találtunK. Bár embercsont nem kerü1t elő,
a középkori Cél falu templomával azonosíthatjuk a tör
melékes területet.
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Sportpálya felett: Závodtól K-re, a Závodi-patak D
i oldalán fekvő sportpálya feletti dombon, mintegy
150x100 m nagyságú területen közepes sűrűségben ta
láltunk középkori kerámiát, a lelőhely Ny-i részén kb.
5-10x30 m-es, Ny-K irányú, keskenyebb sávban temp
lomra utaló téglás-habarcsos törmeléket figyeltünk
meg.
ÓDOR JÁNOS GÁBOR - K. NÉMETH ANDRÁS

3 L.i 7. Zomba, Kálvária-dűlő
(Tolna megye) Kö

2002. április 4-én célzott terepbejárást végeztünk Tol
na megye több pontján, elsősorban szóbeli információk
révén ismert, elpusztult középkori templomhelyek azo
nosítása céljából.
Gaál Attilától tudtuk meg, hogy évtizedekkel ezelőtt
lelónelyre utaló foltokat vett észre a főútról, ahol kö
zépkori templomra utaló épülettörmeléket talált. A kö
zépkori falu a Zombáról K felé kivezető főút D-i olda
lán, a falun is keresztülfolyó patak és a dombtetőn fek
vő tsz közti szántóföldön található. A templom foltját
feltűnően kis, kb. 10x5 m nagyságú területen találtuk
meg, kevés embercsonttöredék, néhány hatalmas kő és
igen kevés apró téglatörmelék formájában, a dűlő É-i
részén, a főúttól kb. 100 m-re. A települést jelző kevés
és elszórt cserép K-en a templom helyén túl már nem
mutatkozott, É-on az országútig, Ny-on pedig a patak
partjáig találtunk leleteket.
ÓDOR JÁNOS GÁBOR - K. NÉMETH ANDRÁS

3 L.i 8 . Zsen nye, kavicsbánya
(Vas megye ) B

2002. április 18-án a területen, a Rába Ny-i teraszán, a
041 /5 hrsz. szántón gépi humuszolás során régészeti le
leteket találtak. Helyszíni szemle során megállapítottam,
hogy sírokat bolygattak meg, a markolókanállal néhány
sírt is kiemelve. Bizonyos, hogy az 1. sz. sír bronz mel
lékleteinek egy részét is elvitték a munkások. Az edé-

nyeket ripityára törték, ahogy több sír csontanyagát is
szinte ledarálták.
2002. május 27-28-án végeztük el a leletmentést,
amelynek során a Gáta-Wieselburg kultúra temetőjé
nek 10 sírját (többségében csak helyét, üres vagy szét
rombolt gödrét) tártuk fel. A 4. sír bolygatatlan 25 év
körüli női halottját két edénnyel, zsugorítva; egy férfit
(5. sz. sír) mellékletek nélkül, talán faládába temették
el. A temetkezések elhelyezkedése szabályos, előre meg
tervezett rendre utal, egyetlen szuperpozíciós helyzet
tel sem találkoztunk, s a gödrök sorokba rendezettek. A
temető D-i és K-i szélét sikerült egy-egy szakaszon tisz
táznunk. Egy sírt (7. sz.) talán még a bronzkorban ala
posan kiraboltak. A sírfoltok a mai felszíntó1 átlag 6070 cm mélységben jelentkeztek.
Munkatársak: Tóth Gábor antropológus, Nagy Ág
nes, Nagy Marcella és Vámos Gábor régésztechnikus.
lLON GÁBOR

3 L.i 9 . Zsennye, szá n tó
(Vas megye ) Ő, Á, Kö

2002. március 4-5-én terepbejárást végeztünk a Puszta
Sorok-patak (a Zsennyére vezető műút) és az Árpád
kori eredetű Cicelleinek nevezett templom közötti szán
tó táblán (hrsz.: 016) .
A patak teraszán és a jelenleg művelt bánya térszint
jén (magasságában) igen intenzív őskori településnyo
mok és leletanyag mutatkozik a patakkal párhuzamo
san kb. 250-300 m hosszúságban, a bányatelken kb. 6070 m szélességben, gyakorlatilag a bányatelek széléig.
A második napon a Cicellei templom irányába a te
rasztól és az őskori telepnyomoktól a templom felé ha
ladtunk. Nyomokban, szórványosan kevésbé intenzíven
jelentkeztek Árpád- és középkori edénytöredékek, to
vábbá egy-két jelenségre (kemencék, szemétgödrök?)
utaló nyomok a szántásban.
Munkatársak: Derdák Ferenc geodéta, Szilassi Attila
Botond, Vámos Gábor, Nagy Marcella régészteclmikusok.
lLON GÁBOR

298

