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1 . Abony, E lsővíz-dűlő I I .

( Pest megye) Ő, R, Sza, A
A 4. sz. főút Abonyt elkerülő szakaszának 83. km-e kö
zelében, a 49. sz. lelónelyen 2005 . május 12. és július
14. között végeztünk megelőző feltárást, befejezve az
útépítéssel érintett lelónelyrészek kutatását.
A 2626 m2-nyi felületen 104 objektumot bontottunk
ki: 6 árkot, 94 gödröt, 4 házat. Az objektumok közül 1 5
lelet nélküli, 23 nem tartalmazott keltező leletet, lelet
anyaga alapján 4 őskori, 28 rézkori (ebbó1 2 biztosan a
bodrogkeresztúri kultúrához, 16 biztosan a Protoboleráz
időszakhoz sorolható), 29 szarmata, 1 avar, 4 újkori.
A feltárt terület legérdekesebb részét képezik a réz
korba datálható gödrök, illetve a házak, valamint a - felte
hetó1eg - telep lakóterületét védő árok. Igen érdekes anyag
került elő a két bodrogkeresztúri kultúrába sorolható le
letanyagot tartalmazó gödörbó1. Különleges a 160. sz. ob
jektumban feltárt két nagyméretű csőtalpas tál.
Fontos épület a kb. 3 x6 m-es oldalú 56. sz. ház,
amely a protoboleráz időszakra datálható. A ház érde
kessége a déli hosszú oldala közepén található bejárati
rész, a két oldalon 3 -3 cölöplyukkal. A ház belsejében
letaposott egyrétegű padlót találtunk. Az épülettó1 ÉNy
ra egy szarvasmarha-temetkezésre bukkantunk, amelyet
különlegessé tesz, hogy az állatot feldarabolt állapot
ban földelték el, a csontok között vörös okkerrögöket
találtunk. A tetem mellett a Protoboleráz-időszakra jel
lemző fekete, felfényezett kerámiára bukkantunk. Nagy
j ából 3x4 m-es a 161. sz. ház, melynek egyik sarkában
szabályos kerek gödör, annak közepén pedig egy nagy
j ából ép csésze (kihajló peremű, éles hasi törésvonalú)
volt beleásva. A 440. sz. ház hossza 6,5 m, szélessége 4 m.
A gödör hasonlóan helyezkedett el az objektumban, eb
ben is hasonló csészére bukkantunk. Ennek a háznak
nemcsak az oldalai mentén, hanem a közepén is húzó
dott cölöplyuksor. A ház K-i végét átvágta a 430. sz. ob
j ektum, amely szintén az adott időszak leletanyagait tar
talmazta, így a leletanyag alkalmas lehet az időszakon
belüli kronológia felállítására.
A házakon kívül egyedi jelenség az árok, amelynek
É-i fala meredek, erődítésre emlékeztető, a déli fala lan
kásabb. A feltárt részlet 7 m hosszú és 3 m széles, mély
sége a közepén 120 cm. Leletanyaga a protoboleráz idő
szakba sorolható, kiemelkedik a dunántúli import Fur
chenstich-töredék.
Jelentős lelet a 157. sz. gödörben kibontott agyag
pecsétlő (protoboleráz időszak, kettős farkasfogmintával
díszített) , valamint két rézár.
A feltárási területen előkerült szarmata objektumok,
kerek vermek közvetlenül az újszilvási út két oldala mel
let kerültek elő, leletanyagukban a szürke, korongolt ke
rámia, valamint a durva kézzel formált edénytöredékek
domináltak, néhány sigillata utánzat is napvilágra került.
Az egyetlen avar gödör durva kivitelű kézzel for
mált kerámiát tartalmazott.
-A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
RAJNA ANDRÁS

2. Abony, Turjá nyos-dűlő, 1 . agyagbánya
( Pest megye) R, B
2005. április elejétó1 október végéig végeztük a megelő
ző feltárást a lelónelyen, a 2004-ben feltárt területtó1 É
ra. A lelónely a Füzes-ér egykori meanderének É-i part
ján, enyhén kiemelkedő, félszigetszerű területen fekszik,
mintegy 88-89 m tengerszint feletti magasságon. A me
zőgazdasági műveléssel korábban nem bolygatott terü
leten a régészeti j elenségek egy része bizonyosan a hu
muszban lehetett, mint ezt a humuszréteg alján eló'ke
rült késő bronzkori sír is bizonyítja, amelynek közelé
ben - minden bizonnyal a sírhoz tartozó - nagyméretű,
ún. pecsétfejű bronztűt találtunk.
A területen észlelhető régészeti jelenségek eloszlá
sa főként a bánya nyugati és déli területére kiterjedő,
laza szerkezetű, viszonylag rövid ideig lakott település
re utal. A régészeti lelónely minden bizonnyal folytató
dik É-i irányban, a további kitermelésre kijelölt terüle
ten is.
Az általunk feltárt régészeti objektumok legtöbbje
beásás, gödör, melyeknek sok esetben csak legalsó ré
sze maradt meg. Az időnként rendkívül nagy felületű,
bizonyosan többször megújított hulladékgödrök szolgál
tatták a leletanyag döntő részét.
A középső területen talált öt kerek, nagyméretű, füg
gó1eges falú és meglehetősen mély beásás egyértelműen
víznyerő kút lehetett. Rétegesen beiszapolódott betöl
tésük is ezt támasztja alá. A gödrök betöltésébó1 viszony
lag nagy mennyiségű kerámiatöredék mellett pattintott,
ill. csiszolt kőeszközök, valamint csonteszközök is elő
kerültek. A nagyszámú állatcsont, főként szarvasmar
hacsontok intenzív állattartásrá utalnak. Ritkán egy-egy
emberi maradvány is előfordult az obj ektumokban, me
lyek közül kiemelkedik egy omladékréteg alatt, rendel
lenes helyzetben fekvő emberi váz.
A rézkori telep gödreibó1 nagy számban eló"került
leégett agyag házfaltapasztások, ill. kemencék sütőfelü
leteinek töredékei felszíni épületekre utalnak, melyek
nyomai azonban a jelenlegi humuszolt felszínen már
nem figyelhetők meg. Néhány beásásban házfaltapasz
tásokkal együtt egészben megmaradt, esetenként töre
dékes, különböző méretű edényeket találtunk.
A település az eló'került kerámialeletek stílusjegyei
alapján a késő rézkor kialakuló szakaszával, a Cernavoda
III-Protoboleráz-horizont néven elkülönített kulturális
egységgel hozható összefüggésbe, mely a Kr. e. 37003500 közötti időszakban élhetett.
A kerámia viszonylag jó minőségű, gyakran fénye
zett felületű, csak néhány esetben díszített beböködött
pontsorokkal, vagy bekarcolt vonaldíszekkel. A legked
veltebb edényformák az ívelten kihajló peremű, tört pro
filú, gyakran függó1egesen átfúrt bütyökkel ellátott tá
lak, ill. a vékony falú, nyomott gömbös testű, általában
szalagfüles korsók, bögrék. A „szubkután fül" típusa is
nagy számban került elő. A viszo�lag finom kidolgozá
sŰ edények mellett a vastagabb falú, gyakran du;� felü
letű fazekak, ill. nagyméretű tárolóedények töredékei is
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előfordulnak. A külső kulturális kapcsolatrendszerek vizs
gálata szempontjából különösen fontosak a lelóbelyen ed
dig előkerült, kivágott háromszögekbó1 álló geometrikus
mintájú, vagy tűzdelt-barázdás díszű, fehér mészbetétes
edénytöredékek. Egy edényperembó1 induló, állatfejet áb
rázoló protomé töredéke is eló'került, mely a korszak ha
sonló tárgyaihoz képest egyedülálló.
A 2005. évi ásatás befej ező időszakában felszínre
került egy különleges réztárgy, minden bizonnyal ék
szer töredéke is. A feltárt csont-, ill. kőeszközök viszony
lag kevés, ám annál karakteresebb típusba sorolhatók.
A csonteszközök közt föként laposra csiszolt véső, eset
leg spatulaszerű eszközök, a pattintott kőeszközök kö
zött pedig gyakran sarlóbetétként alkalmazott, sok eset
ben retusált pengék találhatók. Ez utóbbiak nyersanya
ga az Északi-középhegység területén sokfelé előforduló
hidrokvarcit, ritkábban obszidián. A csiszolt kőeszkö
zök közt őrlő- és dörzskövek egyaránt előfordulnak, va
lamint néhány csiszolt kó'balta is.
A lelóbelyen a két ásatási évad során összesen 45 735 m2
területen 218 régészeti objektumot tártunk fel.
HANSEL BALÁZS - MARTON TIBOR

3.

Abony, Turjá nyos-dűlő

( Pest megye) U
2005. szeptember-októberben próbafeltárást végeztünk
a MÁV 100 vonal 86,50-86,80 km-szakasznál. A déli
oldalon húzott kutatóárokban középső újkőkori (sza
kálháti kultúra) település elszórtan elhelyezkedő 8 ob
j ektumát (4 gödörrészletet, 2 árokrészletet, 2 edény
töredék-kupacot) és egy bizonytalan korú árokrészle
tet tártunk fel. A lelóbely (75. sz.) kiterj edése ismeret
len, a vasúttól D-re levő kukoricatáblákon nem volt
vizsgálható. A lelóbelynek a vasúttól É-ra feltételez
hető folytatását régebbi agyagbányászás már részben
elpusztította.
A MÁV 100 vonal, 87,05-87,32 km-szakasz kutató
árkaiban középső újkőkori (AVK, szakálháti kultúra) te
lepülés viszonylag intenzív részletét figyelhettük meg.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
DINNYÉS IsTVÁN

Li . Abony, 8. sz. lelőhely
( Pest megye) U, R

A lelóbelynek a vasútvonal átépítésével veszélyeztetett
részén 2005. október 24. és november 22. között megelő
ző feltárást végeztünk, amelynek során 57 régészeti ob
j ektumot, 50 gödröt, 5 sírt és 2 házrészletet tártunk fel
mintegy 3 100 m2 területen.
A legkorábbi gödrök a középső neolitikum elejéróí az
alföldi vonaldíszes kerámia kultúra népéhez tartoznak.
A terület középső részén helyezkedtek el egy csoport
banJ<ivétel a lelóbely_K-i részén fekyő 7. sz. gi)d_ör. .t'{a
gyon gazdag kerámiaanyag került elő beló1ük, leggaz
dagabb gödrünk a nagyméretű, csónak alakú 35. sz. obj.

jellegzetes polírozott felületű, karcolt mintás töredékek
kel, köztük négyszögletesedő edények, csőtalpas tálak
töredékei, egy kiöntőcsöves töredék. A 27. sz. gödör egyik
töredéke feltehetően arcos edényhez tartozik.
A középső neolitikum végéróí a szakálháti csoport né
péhez köthető a feltárt objektumok nagy része, össze
sen 46. A szakálháti obj ektumok a lelóbely K-i végétó1 a
Ny-i végéig egyaránt megtalálhatóak, legsűrűbben a le
lóbely középső részén, az AVK gödrök közelében. A göd
rök közül kiemelkedik az igen nagyméretű 47. sz. obj . ,
amelynek déli felén a gödör széle lépcsőzetesen mélyült,
a gödör szélét sűri'.í kerámiafoltok borították. A gödör
DK-i negyedében, a gödör szélén több cölöplyukat fi
gyeltünk meg. A gödör feltehetően munkagödör volt.
Szintén munkagödör lehetett a 36. sz. obj„ amelynek É-i
részén egy kicsi, mély, kerek, égetett falú gödör mélyült
le, ezt vették körbe a déli és nyugati oldalról nagyobb és
sekélyebb gödörrészek. A 42. sz. obj. szintén kicsi, mély,
kerek gödör, amelynek az oldalát kiégették, és amely
nek DNy-i részéhez közvetlenül csatlakozik a nagyobb
és sekélyebb 40. sz. gödör.
A szakálháti csoport gödreibó1 is gazdag leletanyag
került elő. Nagy mennyiségben találtunk jellegzetes kar
colt, ívelt szalagdíszes, vörös pasztózus festésű cserepe
ket, karcolt spirál és meander díszes, „szilmegi" büty
kökkel díszített töredékeket és nagyméretű festett-kar
colt díszű arcos edények töredékeit. A 47. sz. gödörben
egy kottafejes díszű DVK importedény töredékei kerül
tek elő. A kerámialeletek mellett több agyag hálónehe
zéket, szövőszéknehezéket, csiszolt és pattintott kőesz
közöket (őrló'köveket, kővésőt és kó'balta-töredékeket,
obszidián- és kovapengéket) találtunk.
Az eló'került sírok közül a legfontosabb a 3 . sz. sír,
amelyben egy hátán, behajlított karokkal és bal oldal
ra hajlított lábakkal fekvő, közel K-Ny tájolású csont
vázat tártunk fel. A sír ÉK-i végében, a koponya mel
lett egy kis tálkába vörös okkert helyeztek. A sír se
kély, 17-22 cm mély, az egyetlen mellékletes temetke
zés és az egyetlen, ahol meg lehetett figyelni a trapéz
alakú sírgödröt. A 3 1 . sz. sír nagyon erősen bolygatott
volt, csak néhány csont maradt meg beló1e, sem a te
metkezési rítust, sem a tájolást nem lehetett azonosí
tani. A másik három sírban bal oldalán zsugorított
csontvázakat tártunk fel: DDK-ÉÉNy-i táj olásúak,
melléklet nélküliek és mind nagyon magasan feküdt,
sírfoltot nem tudtunk megfigyelni. A sírok az Abony
8. sz. lelóbely teljes terültén, a telepobjetumok között
elszórtan kerültek elő, ugyanúgy, mint más Abony kör
nyéki szakálháti lelóbelyeken.
A feltárt két ház a kora rézkori tiszapolgári kultúra
hagyatéka. A 8+15. sz. obj. maradt meg valamivel jobb
állapotban. Csak a DDK-i részét tárhattuk fel, az ÉÉNy-i
része a jel enlegi vasúti töltés alatt húzódik. A ház alap
árkos szerkezetű, a középső részén cölöplyuksorok
húzódnak. Fontos része a feltárási terület szélére eső
ÉNy-i �rok, ahol -; bedó1.t r� -;�ladéka kfuÖtt több
teljes edényt is sikerült kibontanunk. Ilyen két vékony-
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falú, narancsszínű kis korsó, mindkettő 1 5 cm magas,
az egyikük telj es felületén díszített: a rombusz alakú
m ezőkre osztott felületén váltogatják egymást a pon
tokkal illetve a bekarcolt vonalkötegekkel kitöltött me
z ó'k. (Az illusztrációt lásd a borító elsőfülén!) A másik
ház (58. sz. obj . ) sajnos erősen bolygatott volt. Érde
kes lelete egy nagyméretű, szájjal lefelé fordított tá
rolóedény, hasa alatt több nagyméretű, átfúrt bütyök
füllel.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
Munkatársak: dr. Ecsedy István, Rajna András.
KovÁcs ÁGNES

6. Adács, Mancsos-rét

5. Adács ha tára
( Heves megye) U, Á
Az épülő gázvezeték Heves megyei szakaszának nyom
vonalán a 2004-ben megismert lelóbelyeken 2005. ok
tóber 8. és november 4. között végeztünk megelőző fel
tárást.
Külső-Mérges-patak: A lelóbely Adácstól DK-re, a
Külső-Mérges-patak Ny-i partján található, egy sík te
rületen. A 150 m hosszú, 5 m széles lehumuszolt felszí
nen egy Árpád-kori házat és egy méhkas alakú tároló
gödröt figyelhettünk meg. Mindezek mellett számos cö
löplyukat sikerült dokumentálnunk, amelyek szabályos
szerkezeteket mutattak. Nagy valószínlíséggel egyidő
sek a házzal és az állattartással hozhatók összefüggés
be. Említést érdemel a gödör nyesési felszínéró1 eló'ke
rült 4 darab bronz fülbevaló.
A terület egy másik pontján a felszíni gyűjtés során
AVK-töredéket és népvándorlás kori anyagot találtunk.
Az ásatás során egy átlagos sűrűségűnek mondható le
lóbely képe bontakozott ki a 200 m hosszan és 5 m szé
lességben lehumuszolt felületen. A legkorábbi telepje
lenséget a szakállháti kultúra nagy, ovális alakú és ki
sebb amorf tárológödre képviselte. A nagy, ovális táro
lógödör jelentős mennyiségű kerámiát és állatcsontot
tartalmazot. A kisebb objektumokban elenyésző, töre
dékes leletanyag volt. A további telepjelenségek az Ár
pád-korba tehetők: egy ház, több tárológödör és számos
cölöplyuk.
Szilas-oldal: A lelóbely az Adács, Karácsond és
Nagyfüged községek által bezárt háromszög súlypont
j ában található. A Szilos-oldal egy nagy, É-D-i kiter
j e désű, több dombszerű hátság. A lehumuszolt szaka
szon 500 m hosszan j elentkeztek átlagos sűrűséggel az
obj ektumok, ezek közül mintegy negyvenet tártunk fel.
Ezek nagyrészt neolit (szakálháti kultúra) ovális göd
rök, kisebb számban kisméretű, méhkas alakú tároló
gödrök voltak. Mindezek nagyon töredezett, csekély
számú kerámiát tartalmaztak. A lelóbelyen az Árpád
kori megtelepedésre utaló objektumok is eló'kerültek.
Túlnyomórészt árkokat és egy ház maradványát figyel
tük meg. A házból egy majdnem teljesen ép edény ke
rült elő a tűzhely melló1 .
DANYI JÓZSEF

( H eves megye) U, R, LT
A lelóbelyet a Tiszaújváros-Százhalombatta vezeték
szakasz nyomvonalán 2004-ben végzett terepbejárások
során fedeztük fel Adácstól D-re, a György-ér É-i part
ja mentén. A régészeti lelóbely térségét a György-ér
egy holt ága osztja két részre. A K-i rész laposabb, a
Ny-i lelóbelyrész viszont végig a György-ér magaspart
ján terül el.
A 2005 őszén végzett megelőző feltáráson két szel
vényt nyitottunk. A K-i részen alig kerültek elő régésze
ti jelenségek, a Ny-i rész ezzel szemben sűrűn fedett
nek bizonyult. A két lelóbelyrész közötti lapályos ré
szen nem kerültek elő régészeti j elenségek. Összesen
105 obj ektumot bontottunk ki, több korszak emlékeit
találtuk meg. A Ny-i lelóbelyrészen a régészeti jelensé
gek igen sűrűn borították be a kutatási felületet - több
helyen metszették is egymást, illetve egymásra réteg
ződtek.
A legkorábbi megtelepedési nyomok az újkó1wr kö
zépső szakaszának végérói származnak. Nagyméretű, sza
bálytalan körvonalú, többnyire ovális gödrök, körülöt
tük pedig házalaprajzokat sejtető cölöpnyomok alkot
ják azokat a legföbb telepszerkezeti támpontokat, me
lyekbó1 az egykori soros szerkezetű települési kép fel
vázolható. Az egymástól 10 m-re, egy sorban elhelyez
kedő gödrök némelyike a 6 m-es hosszúságot is megha
ladta, és mélységük is elérte az 1 m-t. Némelyikbó1 na
gyobb mennyiségű leletanyag került napvilágra. A göd
rök közötti területen 4 sírt tártunk fel ebbó1 a korszak
ból. Mellékleteik leginkább tengeri kagylók (spondylus)
csiszolt gyöngyök, gyöngysorok voltak.
A lelóbelyen megfigyelt jelenségek másik fele a ké
sői rézkorba tartozik. Elsősorban kör alaprajzú tároló
gödröket tártunk fel, helyenként gazdag leletanyaggal.
A korszak gödreiben viszonylag sok marhacsontvázat
találtunk anatómiai rendben.
A lelóbelyen szórványosan kelta objektumokat is
megfigyeltünk, ezek fó1eg a lelóbely K-i zónájában, a
szomszédos folyómedertó1 és a mellette húzódó magas
lattól kissé távolabb kerültek elő.
DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ

7. Alsóörs, Országú ti-dűlő
(Veszprém megye) Ő, K k
2005 októberében terepbejárást végeztünk a település
területén örökségvédelmi hatástanulmány készítéséhez.
A Veszprém megyei topográfia felülvizsgálata során
végzett terepbejáráson két új lelóbelyet fedeztünk fel.
A falutól É-ra, a Somlyó-hegy É-i lábánál, pontsze
rű (50-60 m átmérőjű) lelőhely (Alsó örs 1 3 . lh. ) .
A szántott területen kevés leletet találtunk: őskori és
késő középkori telepnyomokat, kerámiatöredékeket és
kovapattintékokat.
A Felsőörsre vezető műút K-i oldalán, egy lovasta
nyától É-ra, a domboldalon, mélyszántásban 1 00x60 m
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kiterjedésű területen (Alsóörs 14. lh.) kevés őskori és
középkori edénytöredéket gyűjtöttünk.
Munkatárs: Gallina Zsolt.
SOMOGYI KRISZTINA

8. Alsóörs, 2 5812 hrsz.
(Veszprém megye) Ró
2005 májusában öt napon át régészeti szakfelügyeletet
végeztünk a Lóki utca - Hársfa utca - Orgona utca - Vio
la utca vonalán húzott kábelfektető árok munkálatainál.
A Lóki utcában az árok átlagos mélysége 80 cm. A Lóki
utca 6. előtt római kori tégladarabok mutatkoztak.
A Kőris köz közelében másodlagos helyzetű római
kori téglatöredékeket találtunk. A Hársfa utca közepén
egymásra rakott vöröshomok-köveket figyeltünk meg az
árokfalakban. Az Orgona utca 30. előtt az újkori murvá
ban két római kori tégladarabot találtunk, míg az Orgo
na utca 25. előtti szakaszon ismét vörösköves felületet.
PALÁGYI SYLVIA - CSIRKE ORSOLYA

9.

Alsópáhok h a tá ra

(Zala megye) R, B, Ró, N , Á, Kk
2005 májusában terepbejárást végeztünk a Hévíz-Al
sópáhok elkerülő út nyomvonalán.
Hévízdomb (MRT 1. k. 1 712 lh.) : A Hévízdomb Ny-i
lábánál, a Páhoki-patakkal párhuzamosan futó dűlőút
két oldalán, nagyjából a nyomvonal 2,65-2,45 km-szel
vényei közt korábbról is ismert lelónelyen a késő rézko
ri badeni kultúrába tartozó cserepeket és öt kőeszközt,
ill. római és késő középkori kerámia- és üvegtöredéke
ket gyűjtöttünk. A leletek ritkásan, de folyamatosan je
lentkeztek a dűlőúttól Ny-ra lévő kukoricatábla egész
szélességében, sűrűsödési pont nem volt megfigyelhe
tő. A lelónely túlnyúlik a kukoricatáblát K-ró1 határoló
dűlőúton is. Az É-ra lévő parcellában egy kovaeszközt,
ill. egy koponyatető-töredéket találtunk. Az utóbbi alap
ján talán ezen a lelónelyen azonosíthatjuk az ún. alsó
páhoki, nagy népvándorlás kori (Keszthely-kultúra) te
metőt, melyet az MRT 1 . kötete mint 17 /2, azaz hévízi
lelónelyet tart nyílván. Ma a lelónely Ny-i része Alsópá
hokhoz, a K-i pedig Hévízhez tartozik. Ettó1 a parcellá
tól D-re a második parcellában néhány késő középkori
kerámiatöredéket gyűjtöttünk. A j elenleg megfigyelés
re alkalmas, de nem összefüggő parcellákban jelentke
ző leletek szerint a lelónely kiterjedése kb. 400x200 m
re becsülhető.
Hévízdomb (MRT 1. k. 114, 5, 6 lh.): A Hévízdomb
legdélebbi végében, a Ny-i, DNy-i lejtőn, a nyomvona
lon és attól K-re, az 1 ,90-1,40 km-szelvények közt talál
tunk egy lelónelyet, melynek kiterj edése j elenleg kb.
500x350 m-re tehető. A lelónely valószínűleg É felé to
vább terjed. Déli végét a domborzati helyzet, azaz a Hé
vízdQ1llb vége_ liatározza m�g. _A jflet�l<_ egy nagy_�uk<c__
ricatáblában, változó intenzitással jelentkeztek. A cse
repek egy része vastagabb falú, kézzel formált (késő réz-

kori durva kerámia) , egy részük kavicsos anyagú, hul
lámvonalas díszű (népvándorlás kori, ill. Árpád-kori) .
Az őskori leleteket öt kőeszköz egészíti ki. Néhány kerá
mia római kori, és valószínűleg ezekhez tartozik egy fe
nőkő is. Foltokban nagyon apróra tört csontokat is meg
figyeltünk, egy részük kalcinált. A lelónely nagy való
színűséggel lefed több korábban ismert lelóbelyet (MRT
1. k. 1/4, 5, 6) , de ezek területe egyenként nem különít
hető el. A római kori leletek talán az 1 /4, ún. Hévíz
domb-Paptag lelónelyet j elölik, a népvándorlás kori cse
repek az 1/5, a badeni kultúra leletei pedig az 1/6 lelő
helyre utalnak.
Páhoki-patak partja: Alsópáhok külterületén, Hévíz
tó1 Ny-ra, kb. a nyomvonal 3,05-2,75 km-szelvényei közt,
a Páhoki-patak K-i partján emelkedő Hévízdomb Ny-i
lejtőjén fekszik a lelónely, a patakmedertó1 kb. 100 m
távolságra. A leletek mintegy 300 m-es szakaszon, a
patak völgyével párhuzamosan, egy jól körülhatárolha
tó, kb. 70 m széles sávban jelentkeztek. A kerámiatöre
dékek egy része őskori, rézkori (badeni kultúra) ill. ké
sőbronzkori, ezek foltokban kerültek elő. A foltok a szét
szántott gödrök helyét mutatják. Néhány töredék a ró
mai korra, egy peremtöredék pedig a késő középkorra
datálható.
P. BARNA JUDIT

1 0 . Apá tfalva ha tára

(Csongrád megye) U, V, Sza, A, Á
Az M43 autópálya Makó-országhatár szakasz tervezett
nyomvonalának régészeti terepbejárása során a telepü
lés határában az alábbi lelónelyeket regisztráltuk.
Belez: A nyomvonal 44+200-44+500 km-e között
nagy kiterjedésű település felszíni nyomait találtuk meg
(48. sz. lh.).
Az autópálya 47+350 km-szelvényénél metszi a
nyomvonal a Makó-Csanádpalota közötti országutat.
A nyomvonalnak ezen a szakaszán két mederág talál
ható. Mindkét mederág a ma Belezi-csatornaként funk
cionáló, de egykor Belez nevű meder vízrendszeréhez
tartozott. A nyugati ág egy kisebb lefűződött ága, a jobb
oldali pedig maga a főmeder. A két meder között egy
velük párhuzamosan futó, ÉK-DNy irányú, a medrek
bó1 kiemelkedő markáns dombhát található. A lelónely
területét 3 oldalról körülveszi a széles vízmeder. Észak
felé a dombhát fokozatosan ellaposodik és a lelóbely is
véget ér. A régészeti lelóbely ezen a dombháton, a Palo
tai út mindkét oldalán, a Joó- és a Vígh-tanyák környé
kén helyezkedik el. Intenzitása közepes. A bejáráson
nemcsak a nyomvonal teljes szélességében, hanem at
tól É-ra és D-re is egyaránt gyűjtöttünk leleteket, me
lyeknek 90%-át az Árpád-kori kerámia tette ki. Néhány
szarmata kori töredék mellett 5 újkori és 5 feltételesen
a vaskorra keltezhető edénytöredéket találtunk.
�-Nii-gxút-dűlő: -<i_ Ki1ályhegyes-A2átfajva kö zti
országút és a Makó-Csanádpalota közötti országút ke
reszteződésétó1 K-re, az utóbbi úttól É-ra került elő a
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lelónely (46. sz. lh.). Az autópálya 46+300 km-szelvé
nyénél a nyomvonal keresztezi az Apátfalvára vezető
országutat. Az út keleti oldalán több, ÉK-DNy irányú
markáns, a környezetükbó1 jelentős mértékben kiemel
kedő dombhát található, melyek közül 3 is metszi az
autópálya irányát. A felfedezett lelónely a két Ny-i domb
háton, és a köztük elhelyezkedő mélyebb völgyben talál
ható. A Ny feló1 számított második dombhátat követő
mélyedésben már nem lehetett felszíni leleteket találni.
A lelónely intenzitása közepes, a leletek a nyomvonal tel
jes szélességét lefedték. A kerámia mintegy 90%-át a szar
mata kori (4-5. sz.) leletek teszik ki. Néhány jellegzetes
töredék egyértelműen a középső neolitikumra keltezhe
tő. Ugyancsak kis mennyiségű lelet jelezte a késő avar, az
Árpád-kori és az újkori település nyomait.
A nyomvonal 46+900-47+150 km-e között találtuk
meg a 47. sz. lelónely felszíni nyomait.
Az autópálya 47+000 km-szelvényénél a nyomvo
nal keresztezi a Makó-Csanádpalota országutat. A Pa
lotai út északi és déli oldalán a Langó-tanyától É-ra és
Ny-ra egy, a környezetébó1 alig kiemelkedő dombhát
található. A dombhát párhuzamosan fut azzal a nagy
és széles mederrel, amelynek közepén a szelidített és
szabályozott Belezi-csatorna található. Ezen a magas
parton helyezkedik el a felfedezett régészeti lelónely,
melynek intenzitása közepes. A felszíni leletek kisebb
nagyobb foltokban jelentkeztek, de folytonosságuk nem
szakadt meg, kb. 95%-uk Árpád-kori, a többi szarmata
és őskori kerámia volt.
Munkatársak: Mészáros Patrícia, Paluch Tibor, Sós
kuti Kornél, Wilhelm Gábor régészek (MFM) , Benedek
András, Pópity Dániel, Sátay Emese, Tompa György ré
gészhallgatók (SZTE) , Katona Sándor, Kulcsár Kornél,
M áté Genovéva, Nagy Norbert régésztechnikusok
(MFM) .
SzALONTAI CSABA

1 1 . Apc h a tára

( Heves megye) Pa , Ő, Sza, A, Á, Kk
2005. március 1. és december 31. között több részlet
ben terepbejárást végeztünk a Zagyva-völgy K-i olda
lán. A település Város-rét, Mákföld, Kopasz-hegy, Tűz
kút, Legdoman, Morgó, Szineg, Nagyasszony-árok, Volt
ér-völgy, Kolin-völgy határrészein, valamint az Apci
nagyhegy Miskolci oldal elnevezésű területén és a nyu
gati oldalán, továbbá a Zagyvavölgye Tsz területén össze
sen 17 lelónelyet regisztráltunk.
A gyűjtött leletanyag: kovaleletek (magkő, penge,
szilánkok, gyártási hulladékok, nyersanyagdarabok) , pat
tintott kőeszközök, fosszilis csontok, okkerrög, továbbá
őskori, szarmata, avar, Árpád-kori, középkori kerámia.
A leletanyag a Dobó István Vármúzeumba került.
Konzulens: dr. Ringer Árpád.
Munkatársak: Gutay Mónika
régészhallgató, Kerék----gyártó Gyula.
DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ

1 2 . Apostag, Szi las Kelet

( Bács-Kiskun megye) Sza
A lelónelyen az M8-1 5. sz. út építéséhez kapcsolódóan
2005. április 18. és július 15. között megelőző feltárást
végeztünk. Egy kb. 300x25 m-es területen feltártunk
34 árkot, 38 gödröt, 15 cölöplyukat, 3 kopolyát, 9 sírt a
szarmata korszakból valamint egy újkori kutat. Az ob
jektumok leletanyaga szegényes volt, a néhány rabolat
lan sír és az árokrendszer környezetében elhelyezkedő
gödrök kivételével, utóbbiakban kisméretű edény,
fibulák és gyöngyök kerültek elő. A feltárás során bizo
nyossá vált, hogy egy szarmata település szélét találtuk
meg a hozzá tartozó karámokkal, kopolyákkal és teme
tővel, valamint egy árokrendszert, mely feltehetó1eg a
szarmata terület védelmét biztosította. Az árokrendszer
j ól követhető a környezetró1 készült légi fotókon is, és
megállapítható, hogy egy jelentős méretű „védmű" ré
sze lehetett. A feltárt területen még egymás közelében
elhelyezkedő árkok ÉNy-DK irányban sugarasan kissé
széttartanak, s alkalmazkodnak a környezeti viszonyok
hoz. A területen hosszú ideig tartó, j elentős szarmata
megtelepedéssel számolhatunk, ugyanis az árokrend
szeren kívül nagy sírszámú temető azonosítható a légi
fotók alapján.
A temető 9 sírját feltártuk. Egy részük körárkos.
A sírokból fibulák, kisméretű edények és gyöngyök (nya
kon és a csuklók tájékán) kerültek elő.
WICKER ERIKA

1 3 . Aszód, Pa pi-földek
( Pest megye) U
A lelónely az 1960-as évek óta ismert. Kalicz Nándor több
mint egy évtizedes ásatás során a terepbejárásból ismert
lelónelynek csak egy kis részét tudta feltárni. Az ásatás
befejezése óta számos lelet került be a múzeumba hely
színi szemléim során, amelyeket 1 993 óta folyamatosan
végzek. 2005. február 1 -jén újabb részét ismertem meg a
lelónelynek, amely tehát jóval nagyobb, mint eredetileg
hittük, és mint ahogy az MRT térkép (és az ennek alap
ján készült aszódi rendezési terv) jelöli.
KULCSÁR VALÉRIA

1 Li . Árpás határa
(Győ r-Moson-Sopron megye) R, B, Ró, Á, Kk, Kú
2005. március 15-én helyszíni szemlét végeztem régé
szeti hatástanulmány készítéséhez.
Apáca-domb: A község határának DNy-i részén
nagy kiterj edésű mocsaras mélyedés található. A vize
nyős lapályból ÉNy-DK-i irányú, hosszan elnyúló mar
káns domb emelkedik ki, amelynek teljes felszínén réz
kori, római kori és Árpád-kori edénytöredékeket gyűj
töttem. Az őskori kerámia nagy része vastag falú, dur
va kivitelű házikerámia. A �emelkedés magas3bb ré
szén régészeti obj ektumok világosan kirajzolódó folt
j ait észleltük. Helyenként nagyobb méretű faltapasz-

177

·

RÉG É SZETI KUTATÁS O K MAGYARORSZÁGON 2005

tás-darabok is kerültek elő őskori kerámiatöredékek kí
séretében.
Félegyházi-domb: Korábban római kori temető és te
lepnyom került elő. A domb ÉNy-i és DK-i vizsgálható
részén elszórtan középkori és kora újkori (újkori) edény
töredékeket gyűjtöttem. A leletek alapján feltehető, hogy
ezzel a hellyel azonos a Mithay Sándor és Szőke Béla
1 948-as j elentésében szereplő Telek vagy Hegy nevű
dombvonulat, ahol középkori telepnyomot azonosítot
tak (XJM RA 33-69.).
Szó1ónegy (más néven Cigány-domb) : A markáns
dombvonulat teljes felszínén és a tó1e ÉNy-ra, az Egyed
felé vezető útig terjedő területen nagyszámú Árpád-ko
ri és késő középkori cseréptöredéket (közöttük számos
cserépbogrács-töredéket) gyűjtöttem. A lelónely tehát
jóval nagyobb kiterj edés{í, mint eddig gondoltuk.
A dombvonulat gerincén a középkor mellett késő bronz
kori edénytöredékek is előkerültek.
TAKÁCS KÁROLY

1 5 . Árpás-Mórichida, Dombiföldek
( Győr-Moson-Sopron megye) Ró
A frankfurti Johann Wolfgang-Universitattel és a jénai
Friedrich Schiller-Universitattel közösen végzett Mur
sella-projekt keretében műszeres lelónelyfelderítést palinológiai fúrásokat és geofizikai felmérést - végez
tünk az egykori római város területén. A projekt az egy
kori római municipium kutatását célozta meg, amely
magába foglalja a város kiterjedésének, szerkezetének
vizsgálatát régészeti és egyéb természettudományos
módszerekkel.
2005. május 31. és június 3 . között dr. Heike Schnei
der (Jéna) vezetésével az egykori Rába medret keresve
több ponton fúrásokat végeztünk a mai Rába töltésétó1
D-re, amelyek palinológiai elemzése egyelőre folyamat
ban van. Ugyanekkor a Rába több más pontján is hely
színi szemlét tartottunk a további, az egykori vízrajz re
konstruálásához fontos pontjain, így Sobor, Kisbabot,
Marcaltő Rába-partján.
2005. október 3-7. között Christina Salat (Frankfurt)
végzett az egykori Mursella több területén geofizikai fel
mérést. Magnetométeres felmérés történt mintegy 4,2
ha területen. Ennek eredményeit kiegészítendő egy 20x40
m-es területen georadaros felmérés is készült. A geofizi
kai eredmények kiértékelése még folyamatban van.
A németországi kutatócsoport vezetőj e dr. Felix
Teichner. A kutatásokban részt vett Molnár Attila.
Konzulens: dr. Szőnyi Eszter.
BíRÓ SZILVIA

1 6 . Ászá r, Kossuth Lajos u tca 2 6 .
( Komárom-Esztergom megye) Ő , Á
Az 1777-b�n Fellner Jakab tervei alapján éQ_ített katoli
kus templom K-i szomszédságában építkezés során
eldózerolták a templomhoz tartozó újkori temető jelen-

tős részét. A felszínen őskori és középkori cserepek is
előkerültek, ami leletmentést tett szükségessé.
Az 2005. október 3-28. között folyó munka során
30x38 m-es felületet sikerült átvizsgálni. Az újkori sí
rok között egy feltehetó1eg középkori veremre és egy
valószínűleg ugyancsak középkori gödör részletére ta
láltunk. A temető déli részében és azon túl is második
világháborús lövészárkok voltak, melyek között két Ár
pád-kori kemence (az egyiknek cseréptapasztása volt) ,
valamint egy Árpád-kori árok részlete és egy ugyancsak
Árpád-kori gödör került felszínre.
A terület az őskorban és a középkorban is lakott volt,
az obj ektumanyag nagy részét azonban részben az új
kori temetkezésekkel, részben pedig az iskola építése
során tönkretették.
PETÉNYI SÁNDOR

1 7. Baj, Ady Endre u tca 1 0.
( Komárom-Esztergom megye) Ró
2005. október 1 2-21. között a tulaj donos bejelentése
nyomán leletmentést végeztünk a telken. A kert nagy
részét római kori kerámiatöredékek borították. A kert
teljes hosszában kijelöltünk egy 20x2 m-es szelvényt,
melyben 7 objektum foltját sikerült azonosítanunk. Ezek
betöltésébó1 nagyszámú kerámiatöredék, állatcsont és
kevés téglatöredék került elő. Az első ásónyomban a szel
vény középső részén rendezetlenül elhelyezkedő köve
ket figyeltünk meg, de nem álltak egymással kötésben s
kötőanyag sem volt megfigyelhető rajtuk.
A kert K-i felében kijelölt árokban több kerámiatö
redék terült el a felszínen, és három objektumot figyel
tünk meg. A szelvény Ny-i végén egy kőkupac került
elő, melyben a kövek nem voltak kötésben egymással, s
kötőanyagot itt sem figyeltünk meg a köveken.
SCHMIDTMAYER RICHÁRD

1 8 . Baj, Öregkovács-hegy
( Komárom-Esztergom megye) Kk
2005 . június 15. és szeptember 15. között feltárást vé
geztünk a 0106 hrsz-ú területen. A munka során négy
szelvényt nyitottunk a nemesi udvarház területén. Elő
került egy újabb boronaépület alapja (mérete: 5 ,5x2 m)
a tavalyi főépülethez épített boronaalaptól 2,2 m-re D
re, egy kürtős kemence a hozzá tartozó munkagödrök
kel, valamint folytattuk egy korábban megtalált és rész
ben már feltárt szemétgödör bontását is.
PETÉNYI SÁNDOR

1 9 . Bajánsenye, Vörösma rty u tca 2 5 .
(Vas megye ) K k
2005. november 15-én a Körmendi Rendőrkapitánysá
gon egy Bajánsenyéró1 származó leletegyüttes azonosí
tását végeztük el. A szemle során 38 darab, 1660 és 1676
között vert császári ezüstpénzt (többségében I. Lipót 1 5
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krajcárosa) és a feltehetően az elrejtésükre szolgáló szür
ke színű korsót (17. század) azonosítottuk.
A találónál tett házkutatáson további 1 27 darab
ugyanebbó1 a korszakból származó pénzérmét foglalt
le a rendőrség.
Dr. Nagy Zoltán körmendi múzeumigazgató adat
gyűjtése szerint a kincset Kiss Zoltán találta Kiss Kál
mán Vörösmarty utca 25. szám alatti telkén, egy pajta
épület helyén, kertásás közben, az 1 990-es évek elején.
A találó elmondása szerint az edény eredetileg ép volt.
A leletegyüttes kétségkívül kincslelet volt, amely 165
ezüstérmét tartalmazott. Az elbeszélések alapján sejt
hető, hogy több darab elkallódott.
Munkatárs: Szilasi Attila Botond régésztechnikus.
Krss PÉTER

2 0 . Balatona l mádi, Buda tava térsége
(Veszprém megye) 1
2005 . július 21-én és 26-án az OCTOPUS Egyesület el
végezte a jelzett terület vízszint alatti műszeres vizsgá
latát. A Balaton-Volán kikötőig, illetve attól ÉK felé eső
területen, nagyobb csoportokban objektumok, tómeder
tó1 idegen jelenségek mutatkoztak, néhány helyen pe
dig határozottan épület. (vö. MRT 2. k. 4/8 lh.)
PALÁGYI SYLVIA

2 1 . Balatonlelle, Rádi-domb
(Somogy megye) R, B, A
A lelónely ( 67/3) az új M7 autópálya balatonszemesi
csomópontjától D-re, a Rádpusztára vezető bekötőúttól
Ny-ra, a Tetves-patak irányában húzódó domboldal ge
rincén és Ny-i lejtőjén helyezkedik el. Megelőző régé
szeti feltárását, amelyre 2005. május 3. és augusztus 1 1 .
között került sor, a 67. s z . ú t nyomvonal-korrekciója tet
te indokolttá.
A feltárás első szakaszában elsődleges fel adatunk a
helyi bányagödör kiterjedésének pontos meghatározá
sa és a homokkitermelés által érintetlenül hagyott,
nyomvonalba eső régészeti lelónely felderítése volt. Az
egykori domb és a bányászat, valamint az utómunkála
tok által érintetlenül hagyott felszín határának kijelölé
se csak régészeti módszerekkel volt lehetséges.
Ennek kiderítésére egy hosszanti szondát húztunk
a lelónely É-i határától a feltételezett bányagödör É-i
lejtőjén, valamint a D-i lejtő és a gyaníthatóan érintet
lenül hagyott plató határán. Mind az É-i, mind a D-i
lejtő felső részén régészeti objektumokat észleltünk,
amelyek a lejtőkön a gödör belseje felé haladva fokoza
tosan megszűntek, elfogytak. Mind az É-i, mind a D-i
lejtőn az objektumok a 120 m körüli tszf. magasságon
jelentkeztek. A két rész között, az 5,5 m mély bányagö
dör alján létesített szondában jól megfigyelhető volt a
rekultiváció során visszatöltött modern kori rétegződés.
A munkálatol< első szalCaszában a bányagödör É-i
lejtőjét tártuk fel. Ezen a részen számos, megközelítő-

leg É-D-i és arra meró1eges K-Ny-i irányú árokból nép
vándorlás kori, a késő avar népességhez köthető lelet
anyag, pecsételt díszű kerámia és bronztárgyak kerül
tek elő. Az árkok között szintén ehhez az i dőszakhoz
tartozó gödröket is feltártunk.
Megkezdtük a homokbányától D-re eső, megközelí
tó1eg 460 m hosszú, nagyobbrészt a domb gerincén fu
tó nyomvonal-szakasz objektumainak kibontását. A le
lónelynek ezen a felén népvándorlás kori objektumo
kat nem észleltünk, a beásásokból a középső rézkori
Balaton-Lasinja és a késő rézkori Boleráz-Baden kultú
ra, valamint a kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci és
kisapostagi kultúra leletanyagai kerültek elő. A bányá
tól D-re fekvő terület D-i végén a nyomvonal enyhe ív
ben kanyarodva letér a domb gerincéró1 a Tetves-patak
irányába húzódó Ny-i lejtőre. Az előzetes felmérések a
lelónely súlypontját ezen a domboldalon valószínűsí
tették. Mindezt jól alátámasztották a terület nyitása so
rán tett megfigyelések, ugyanis DNy-i irányban halad
va a lelónely intenzitása - a gerincen észlelt obj ektum
síín'.íséghez képest - növekedett.
A lelónely déli oldalán, az említett régészeti kor
szakokhoz kapcsolható beásások túlnyomó többsége tá
roló- és hulladékgödör, valamint számos, egymásba ásott
objektumból álló gödörkomplexum volt. A gödrök mel
lett két esetben tártunk fel egy késő rézkori, illetve egy
kora bronzkori kemencét, valamint kibontottunk egy kö
zépső rézkori lakóházat. A ház déli végét három sza
kaszból álló, „U" alakú alapárak alkotta, amelyeknek al
ján 21 cölöplyukat figyeltünk meg. A ház É-i oldalán
alapárkot nem találtunk, ezen a részen az alapárak meg
hosszabbításában, valamint a ház középtengelyében egy
egy cölöplyuksort azonosítottunk. A terület déli végén
feltártunk a nyomvonalra csaknem meró1eges, mintegy
40 m hosszan és 5 m szélesen húzódó kora bronzkori
árkot is, melynek funkciója egyelőre nem meghatároz
ható. A déli oldal objektumaiból nagy mennyiségben
került elő középső és késő rézkori, illetve kora bronzko
ri kerámia, állatcsont, valamint szép számban találtunk
kovapengéket, megmunkált kő- és csonteszközöket, or
sógombokat is.
A munkálatok végére a kijelölt lelónely területe elér
te a 27 OOO m2-t, amelybó1 a homokbánya mintegy
12 OOO m2-t pusztított el, így 15 OOO m2 régészetileg érin
tett területet tártunk fel. Az előkerült leletanyag végle
ges elhelyezésre a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumba
került.
Munkatársak: Bek Tamás, Fekete Kati, Hufnágel Sza
bolcs, Lajtos Tamás, Skriba Pál.
SERLEG! GÁBOR

2 2 . Balatonlelle, Rádi út mel lett
(Somogy megye) U, R, B, A
A 67/2 sz. lelónely a 67. sz. út nyomvonalának Balaton
lelle és Rádpuszta közötti szakaszán, a-Rádpusztára ve
zető mííúttól Ny-ra található, délró1 egy földút választ-
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ja el a 6713 sz. lelónelytó1. A lelónely nyomvonalba eső
része a Tetves-pataktól K-re található dombokon fek
szik. A 2005. április 15. és június 29. között végzett
megelőző ásatáson 14 872 m2-en 262 objektumot tár
tunk fel.
A lelónely legkorábbi időszakát a dunántúli vonal
díszes kultúra késői szakaszának gödrei jelentik. Az ob
jektumok egy csoportban helyezkedtek el, sekély mély
ségben maradtak meg, kevés leletanyagot tartalmaztak.
A lelónely obj ektumainak legnagyobb része a réz
korra tehető. A középső rézkori Balaton-Lasinja kultú
ra több kisebb-nagyobb gödre mellett, nagyobb számú
objektum keltezhető a késő rézkorra, a Boleráz időszak
ra illetve a badeni kultúra klasszikus időszakára. Göd
röket, egy kemencét valamint 3 igen nagyméretű (az
egyik esetben körülbelül 35 m hosszú) , szabálytalan ala
kú, kérdéses funkciójú objektumot tártunk fel. Néhány,
a lelónely középső részén, egymás közelében elhelyez
kedő objektum a bronzkor korai szakaszára - valószínű
leg a Somogyvár-Vinkovci kultúra időszakára - tehető.
A későbronzkorra kevés, a területen elszórtan elhelyez
kedő gödör datálható.
Az őskori objektumokon kívül j elentős számban
voltak a lelónelyen avar kori objektumok. Több gödör,
cölöplyuk, árok mellett egy kutat és több külső kemen
cét is feltártunk. A lelónely déli részén egy három kon
centrikus árokból álló árokrendszert találtunk, ennek
tengelye a nyomvonaltól keletre lévő dombtetőn volt.
Az árkok az avar település sűrűbb, kemencékkel ren
delkező részénél jóval délebbre voltak. A lelónelyen
öt külső kemencét, valamint egy olyan kemencebok
rot is kibontottunk, ahol három kemence tartozott egy
előtérgödörhöz. A tüzeló'berendezések két csoportot
alkotva helyezkedtek el a területen. A külső kemencék
lekerekített téglalap alakú, viszonylag nagyméretű és
mély előtérgödörrel rendelkeztek. Az egyik kemence
(252. sz. obj .) előtérgödrében egy melléklet nélküli,
háton fekvő, kissé felhúzott lábú csontváz feküdt.
A halott még a kemence gödrének feltöltődése előtt
került az objektumba. Egyértelműen lakóházként meg
határozható obj ektum nem volt a lelónelyen. A terü
let déli részén több cölöplyuk ovális alakú területet
fo gott közre - feltehető, hogy valamilyen könnyűszer
kezetes épület nyomát jelzik. Az avar kori gödrök egy
része méhkas alakú, nagyméretű, viszonylag kevés le
letanyagot t artalmazó tárolóverem volt. Feltártunk
szűk átmérőjű, mély gödröket is, melyek általában erő
sen hamus-paticsos betöltéssel bírtak. Egy kút is volt a
területen, amelyet 6,5 m mélységig bontottunk ki. Felső
részének betöltésében nagy mennyiségű edénytöredé
ket találtunk. Több esetben az összetört edények da
rabjai között növényi maradványokat is felfedeztünk.
A kút általunk feltárt részében nem volt faszerkezet
nek nyoma.
Munkat��ak: Mészáros Szilvia, Varga _Qyula, Beke
Zsolt, Móricz Róbert technikusok.
MOLNÁR ISTVÁN - SIPOS CARMEN

2 3 . Ba latonlelle-Rádpuszta , rom templom mellett
(Somogy megye) R, B, Ró, A, Á
A 67 /5 sz. lelónely a 67. sz. út nyomvonalának Balaton
lelle és Rádpuszta közötti szakaszán, Rádpusztától és
az Árpád-kori romtemplomtól Ny-ra, a Tetves-pataktól
K-re található. A 2005. június 27. és november 16. kö
zött végzett megelőző feltáráson 9837 m2-en 650 objek
tumot bontottunk ki. A feltárás során megállapíthattuk,
hogy a különböző történeti korokban máshol volt a most
Ny-ra elterülő mocsaras, zsombékos résznek a határa.
A terület jelentős részén sötétbarna-fekete mocsári ta
lajba ásták az objektumokat, ez a réteg helyenként 3 m
mély is lehetett, helyenként fedte is a régészeti jelensé
geket. Ebben a rétegben sokszor nagyobb mennyiségű,
objektum nélkül jelentkező leletanyagot találtunk, ró
mai és őskori kerámiatöredékek mellett több bronztű is
előkerült.
A lelónely legkorábbi időszakát a rézkori Balaton
Lasinja kultúra gödrei képviselik. Az objektumok a le
lónely középső és É-i részén, nagyobb területen, elszór
va jelentkeztek. Négy zsugorított sírt is kibontottunk,
ezekbó1 kettő késő rézkori. A két sír nagyjából párhuza
mosan, egymástól körülbelül 4 m-re helyezkedett el.
Mindkét estben zsugorítva, jobb oldalukra fektetve,
nagyjából É-D-i tájolással temették el az elhunytakat.
Közös j ellemzője a síroknak, hogy a vázhoz tartozó ko
ponyán kívül több emberi koponya, illetve koponyatö
redék volt bennük. A 415. sz. sírban a vázhoz tartozó
koponyától északra még négy koponya feküdt, az alkar
alatt is találtunk egy koponyatöredéket. Három edényt
tettek a csuklóján réz karperecet, a nyakában átfúrt
gyöngyöt viselő elhunyt mellé. A másik sírban (367. sz.)
eltemetett halott koponyája alatt egy betört koponya
feküdt, a térdénél is koponyatöredék volt. Az alsó láb
szárcsontok mellett átfúrt állatfogak voltak, amelyeket
valószínú1eg felfűzve, ékszerként viselt tulajdonosa. Két
sír melléklet nélküli volt.
A középső bronzkorból az észak-dunántúli mészbe
tétes kerámia öt urnasírját és egy szórt hamvas temet
kezését találtuk meg. A sírok egymáshoz viszonylag kö
zel, ívelt vonalban helyezkedtek el, három erősen sé
rült, ezekben csak az edények alját, valamint az egyik
ben két kis edényt találtunk meg. Feltételezhető, hogy
több magasan fekvő sír megsemmisült a mezőgazdasá
gi művelés során. Az épen maradt sírokban az urnákat
tállal fedték le, belsejükbe kisebb edényeket tettek.
A 362. sz. sír nagyméretű urnájának szétbontásakor a
földjében több kisebb edény töredékeit találtuk meg.
A 348. sz. sír urnáját tállal fedték le, belsejében a ham
vakra helyezve hét kisebb méretű, mészbetétes díszű
edény - két tál és öt kis pohár - feküdt. A sírban az
urna mellett volt egy kisebb méretű edény, ezt is tállal
fedték le, a belsejébe három edényt tettek. A 374. sz.
szórt hamvas rítusú sírnál körülbelül huszonöt edényt
sikerült elkü]qníteni_, egy részük megsérült, _löredékes
állapotban maradt meg. Ezek többsége sűrűn egymás
mellett, téglalap alakba rendezve feküdt, a hamvakat
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ezek között, illetve alatt találtunk meg. Két nagyobb
edény ezektó1 kissé távolabb, az ovális gödör széleihez
közel helyezkedett el. Állatcsontot, valószínűleg ételmel
léklet maradványát találtunk az edényeken, illetve az
egyik tálban.
Egy késő bronzkori - a késő halomsíros és az urna
mezős kultúra időszakára datálható - település nagy
méretű gödreit, árkait, kemencéit tártuk fel még. Az ob
jektumok a lelónely egész területen elszórtan helyez
kedtek el, a lelónely É-i végében sűrűsödtek. Itt egy
mástól 10-15 m-re voltak a nagyméretű, igen mély tá
rolóvermek, ezek - méreteikhez képest - viszonylag ke
vés leletanyagot tartalmaztak.
A lelónelyen eló'került objektumok többsége a ró
mai korra keltezhető. Kibontottunk 13 földbe mélyített
épületet, valamint nagyszámú cölöplyukat, amelyek el
helyezkedése némely esetben egyértelműen felszíni
épületre utalt. Egy füstölő és számos kenyérsütő kemen
ce mellett találtunk öt edényégető kemencét is. Eló'ke
rült négy nagyméretű kút, több árok és számos kisebb
nagyobb gödör, tárolóverem, valamint három, igen mély
és nagyméretű (körülbelül 20-25 m hosszú, 10 m szé
les) obj ektum, amelyek valószínűleg agyagnyerő göd
rök voltak.
A földbe mélyített épületek döntő része DNy-ÉK
táj olású volt. Általában a két rövid oldaluk közepén
volt egy-egy cölöplyuk, amelyben egykor az ágasfák
álltak. Előfordult, hogy az épület közepén egy harma
dik cölöplyuk utalt egy középágasra, vagy a két cölöp1 yuk tengelyében egy keskeny, sekély árok volt. Az
egyik esetben a rövid oldali nagyobb ágasfa helyét jel
ző cölöplyukak mellett az épület gödrének sarkaiban
is voltak kisebb cölöplyukak. A házgödrök fala általá
ban közel függó1eges volt vagy meredeken szűkült, egy
esetben a gödör déli, hosszabb oldali fala rézsűs, lejtős
volt, ez talán a bejárat helyére utal. Több esetben si
került keményre járt illetve tapasztott padló maradvá
nyait megfigyelnünk. A 149. sz. épülettó1 délre nagyobb
méretű cölöplyukak rajzoltak ki egy felszíni épületet
vagy épületrészt.
A lelónelyen talált tüzeló'berendezések igen nagy
fo rmai és funkcionális változatosságot mutattak. Több
szabadban álló, földbe vájt kemencét bontottunk ki. Ezek
lekerekített sarkú téglalap vagy ovális alakú előtérgö
dörrel rendelkeztek. A lelónely É-i részén egy füstölő
kemence is eló'került. Ezt egy kerek előtérgödörbó1 váj
ták földbe, a körülbelül 130 cm-es, lefelé tartó, lejtős
járat a végén derékszögben elfordult, ahol egy 35 cm
átmérőjű kürtőt alakítottak ki. Jól megfigyelhető volt,
hogy az objektum alja az elején, az előtérgödörnél égett
ki a legerősebben. Itt gyújtottak tüzet, amelynek füstje
lehűlve távozott az objektum kürtőj én. A füstölő j áratá
nak hosszúsága és lejtése elősegítette a füst minél ala
csonyabb hőmérsékletre való hűtését.
A lelónelyen talált edényégető kemencék három jól
elkü1önílliető csoportba sorolhatóak�ét földbe vájt, ros
télyos edényégető kemencét bontottunk ki. Ezek hosszú-

kás munkagödörrel rendelkeztek, a tűzterüket nem osz
totta borda. Az edényégető kemencék közül három tég
lából épült. Az objektumok szétbontásakor jól megfi
gyelhető volt építésük módja. Először kiásták és kiéget
ték gödrüket, majd ebbe építették nyers - eredetileg
kiégetetlen - téglából a téglalap alakú kemencék rézs{ís
falát és rostélyát. A téglák ezután, már a helyükön ég
tek ki, ennek köszönhetően a belső részükön erősen, a
külső oldalukon sokkal kevésbé égtek át. Az egyik ke
mence (269. sz.) nagyobb méretű és jobban megépített
volt, téglából épített j árat kötötte össze előtérgödrét, a
tűztérrel. A nagyobb és az egyik kisebb méretű, téglá
ból épített edényégető kemencéhez egy közös előtérgö
dör tartozott. A két objektum között nem látszott idő
beli eltérés, az előtérgödör egyszerre töltődött fel. Köz
vetlenül mellettük egy hagyományos, földbe vájt, ros
télyos edényégető kemence helyezkedett el. A három
objektumot körülvevő, általában párosával álló cölöp
lyukak, valamilyen könny{íszerkezetes építmény, tető
nyomai voltak. A három különböző fajtájú edényégető
és az ezeket körbevevő cölöplyukak, egy olyan műhely
re utalnak, ahol talán funkcionális eltérés volt a külön
böző típusú kemencék között.
Két nyújtott csontvázas, viszonylag gazdag mellék
lettel eltemetett sír biztosan, egy melléklet nélküli sír
pedig feltételesen a római korra tehető. Mindegyik sír
gödörben háton fekvő, nyújtott helyzetben temették
el a halottat. Az 1 . sz. sír a lelónely déli részén helyez
kedett el, DNy-ÉK-i tájolású volt, az elhunyt jobb vál
lához és a bal bokáj ához edényeket tettek, az övén vas
kés függött. A sírtól nem messze egy erősen bolyga
tott sír feküdt, ebben csak az alsó lábszár és néhány
egyéb csont maradt meg. Az 515. sz. sírt az eló'bbiektó1
nagy távolságra, a lelónely É-i részén találtuk meg.
ÉNy-DK-i tájolású volt, a medencecsonttól jobbra egy
edényt és egy szekercét találtunk. Az elhunyt fibulát
és ezüstgyűrlít viselt, a mellkasára halotti obulust he
lyeztek.
Feltártunk néhány avar kori telepobj ektumot és
egy magányos avar sírt is. A gyermeksír erősen boly
gatott volt, de több övveret és egy fülbevaló is meg
maradt a mellékletei közül. A lelónely déli végében
magányos, erősen sérült, Ny-K-i tájolású, melléklet nél
küli sír került elő, a kora ismeretlen, elképzelhető, hogy
a tó1e nyugatra lévő templom körüli temetővel lehet
kapcsolatban.
Az Árpád-kori objektumok - 1 földbe mélyített ház,
3 kemence és több gödör - a lelónely déli, templomrom
melletti részén, valamint É-on, a mai Rádpuszta falu
északi házaitól Ny-ra j elentkeztek. Egy lakóház nyugati,
rövid oldalán, a kemence mellett figyeltük meg a lejtős,
1,5 m hosszú bejáratot.
A lelónely északi irányban folytatódik és összeér a
67 /4 sz. lelónellyel.
Munkatársak: Mészáros Szilvia, Varga Gyula, Beke
Zsoft� Móricz Róbert technik.usok.
MOLNÁR ISTVÁN SIPOS CARMEN
-
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2Li. Balatonle l le-Rádpuszta , Temetőa lja-dűlő
(Somogy megye) R, B, Ró
A 67/4 sz. lelónelyen már 1986-ban végeztünk leletmen
tést, melynek során egy a korai mészbetétes időszakba so
rolható gödörépítmény, több római objektum és egy késő
avar temető néhány sírja került elő. 2005-ben 7000 m2
nagyságú felületen 350 régészeti objektumot tártunk fel.
Legnagyobb számban a késő rézkori bolerázi csoport
és a badeni kultúra objektumai kerültek elő. A nagymé
retű, szabálytalan gödrök szélén és betöltésében számos
esetben tüzelónelyet, égésnyomot figyeltünk meg. Ezek
mellett agyaggal kitapasztott aljú, hamusgödörrel ellá
tott szab ályos, földbe vájt, boltozatos kemencéket is ta
láltunk. Az egyik, háromszor megújított platnijú ke
mence előtérgödrének alján döngölt padlót figyeltünk
meg, eszerint valamilyen állandóbb építmény lehetett,
bár cölöpszerkezetre utaló nyom nem volt. Egy méhkas
alakú tárolóverembe egy erősen zsugorított, feltehető
leg összekötözött halottat temettek. A kerámiaanyag egy
része talán még a bolerázi időszakba tartozik, a többsé
ge azonban a korai és klasszikus badeni j ellegzetessége
ket mutatja. A csonteszközök közül a nyílhegyeket emel
hetjük ki.
A lelónely a korai bronzkor teljes időszakában la
kott volt. A Somogyvár-Vinkovci kultúra i dőszakából egy
nagyméretű, szabálytalan körvonalú gödörkomplexum
hoz többször „átépített", de gyengén átégett, földbe vájt
kemencék csatlakoztak. A kultúra leletanyaga (seprű
díszes fazéktöredékek, megvastagított peremű edények
töredékei) a lelónelyen többnyire ehhez hasonló, sza
bálytalan gödrökbó1 illetve néhány kerek tárolóverem
bó1 kerültek elő. A méhkas alakú hombárgödrökbó1 több
a kisapostagi kultúrába tarozott. Az 1986-ban feltárt késő
kisapostagi építményhez közel, a feltárt felület Ny-i ré
szén egy csoportban, további hasonló korú gödröket
(leginkább méhkas alakú vermeket) tártunk fel.
A középső és késő halomsíros kultúra időszakából (RB
C-D) származó gödrök némelyikében igen gazdag lelet
anyagot találtunk. A megnyitott felület déli részén egy
hatalmas, 60x80 m-es folt felszínén ennek a kultúrának
a leletanyagát találtuk meg; a gödörkomplexum feltárá
sa 2006-ra maradt.
A római korból házak, kemencék, árkok, oszlopso
rok kerültek elő. Két, szokatlanul hosszúkás, téglalap
alapraj zú, félig földbe mélyített épületnek döngölt pad
lója volt, a tetőt tartó szerkezetre egy-egy, a rövidebb
oldalon található oszlophely mutatott. Az épületek kis
mérete és a tüzelónely hiánya alapján feltehetően nem
lakóházak voltak, hanem gazdasági célú épületek. Egy
nagyobb, földfelszíni épületre utal egy kettős oszlop
lyuk-sor. Az előkerült kemencék változatos formájúak.
Kettőt közülük mélyen földbe vájtak, így a közel kerek,
boltozatos kemence és a négyzetes ill. ovális előtérgö
dör is jól megmaradt. Ezzel szemben a többkemencés
objektumok felszínközeliek, így erősen sérültek a késó'b
bi földmunkák miatt. A megfigyelések alapján ezeknél
csak egyetlen kemencét használtak egy idó'ben, maj d a

hamusgödörnek egy másik részén új kemencét létesí
tettek. A feltárt felület közepén és déli részén megfigyelt
árkok rendszere, funkciója sajnos nem egyértelmű, mi
vel sekély voltuk miatt csak egy-egy szakaszuk volt meg
figyelhető. Egy részük bizonyára a település-szerkezet
hez tartozik, a különféle funkciójú településrészeket vá
lasztotta el. A leletanyag Kr. u. 2-3. századi, ugyanebbe a
korba tartozik az a magányosan eltemetett gyermeksír,
melynek melléklete egy bronzfibula volt.
Munkatársak: Ambrus Edit, Balla Krisztián, Cserép
Tamás, Gál Zoltán, Nyári Zsolt.
HONTI SZILVIA - NÉMETH PÉTER GERGELY

2 5 . Balatonszá rszó, Kis-erdei-d űlő
(Somogy megye) U, Kö, Kú
2005. október 1. és december 12. között folytattuk a 2000
és 2003 között végzett régészeti feltárását az M7 /S8 lelő
helynek.
A feltárás célj a az NA Rt. által tervezett, régészeti
bemutatóhellyel kombinált pihenő megelőző kutatása
volt. A beruházással érintett terület, illetve a bemutató
helybe bevont középkori templomkörzet még feltáratlan
részét két felületre osztottuk. A beruházás létesítmé
nyeinek közvetlen közelében lévő DNy-i negyedét (az
erődítésárok és a templom déli falának vonala által
határolt területet) jelöltük ki feltárásra, míg az ÉNy-i
negyedet egy j övó'beni tervkutatás számára bolygatat
lanul kívántuk meghagyni. Mindemellett előzetesen el
végeztük a középkori templomkörzet kutatatlan terüle
tének (6000 m2) geofizikai (magnetométeres) mérését.
Ennek eredményeibó1 kiindulva 2005 végén a templom
déli falának vonalában feltárásra kijelölt mintegy 2500
m2-es felületen egy közel 700 m2 alapterületű sávot nyi
tottunk, azzal a szándékkal, hogy a felmérés tanulságai
szerint ÉNy-i irányba erősen megtörő erődítésárok vo
nalát felderítsük, és egyúttal keresztmetszetet kapjunk
a templomkörzet Ny-i oldalán lévő jelenségekró1.
A kutatás a korábbi feltárások alapján kialakult
képet igazolta vissza. A kis felület ellenére a templom
és közvetlen környezetének korábban megismert szaka
szai várakozásainknak megfelelően mutatkoztak. Jól kö
vethető volt a korai templom körüli temető funkciójának
megváltozása, a korai cinteremárok feltöltése. Eddig
egyedi módon, j árószintj ével együtt jelentkezett a mar
káns erődítésárokkal körbevett, j elentősen megnövelt
területen létrejött oszlopszerkezetes épületek egyike.
A templomtól DNy-ra eső területen is követhető volt az
épületek megszüntetéséhez kötődő 1 5 . századi planí
rozási réteg, a kora újkori temető terjeszkedése, illetve
a jelenségeket bolygató és feltehetően a mai Balaton
szárszó 18. századi népességéhez köthető temetkezések.
A feltárás meglepő tanulságaként az erődítésárok
közvetlen közelében, illetve a temető területén kisebb
szakaszokban, nagyjából É-D-i tájolású, a középkoriaktól
eltérő betöltésű alapárokszakaszok kerültek elő. Ez
alapján felmerült a gyanú, hogy zömében a templomtól
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délre, illetve keletre fekvő, nagy kiterj edéslí neolit telep
egy része a középkori jelenségek alatt fekszik.
A kutatott területen összességében 215 sírt és 67
egyéb objektumot tártunk fel. A templom közvetlen kör
nyezetében lévő szelvényeket az intenzív sírmező és az
időj árás miatt érintetlenül hagytuk.
BELÉNYESY KÁROLY

2 6 . B a l a to nvi lágos, Marhalejáró
( MRT 2 . k. 1 1 /Li l h . )
(Veszprém m egye) B, Ró

A balatonvilágosi 301/1, a 303/46, a 303/21, és a 303/15
hrsz-ú ingatlanok gázellátására tervezett nyomvonal és
annak védősávja munkálatainál először régészeti szak
felügyeletet láttunk el 2005 áprilisában és júniusában.
A szakfelügyelet során több helyszínen is kerültek elő
régészeti objektumok. Így a feltárandó terület nagysá
ga 750 m2-re nőtt.
A megelőző régészeti feltárást 2005. június 1 3 . és
július 28. között végeztük. A római kori lelóbely régóta
ismert (Balatonaliga-Marhalejáró-romlás, MRT 1 1 /4 lh.)
és 1951-ben Bónis Éva vezetett itt egy leletmentő feltá
rást. 2005-ben már a szakfelügyelet idején nagy mennyi
séglí római kerámiatöredék, állatcsont, illetve bronz két
gombos fibula, terra sigillata töredék (köztük egy be
karcolt, kurzív feliratos oldaltöredék) került elő.
A feltáró munka eredményeként a római település
újabb részletét ismerhettük meg. Összesen 29 objektum
került elő, ezeknek egy része őskori. A nyomvonal ten
gelyében futó szennyvízvezeték több nagyméretlí göd
röt is átvágott. A 303/21 , illetve 303/15 hrsz. szakaszon
a 4 m-es nyomvonal területén több mély, nagyméretlí
gödröt tártunk fel. Ezek közül némelyikben igen kevés
leletanyag volt, többnyire állatcsont. Sok betöltésében
égett paticsdarabokat találtunk, égésre utaló egyéb nyo
m okkal együtt. Ez utóbbiak egy része lakóházként funk
cionált. Egyikben Resatus pecsétes szürke táltöredékét
találtuk meg. Emellett szemétgödrök, kemencék, kiégett
méhkas alakú gabonatároló vermek kerültek elő.
A 303/46 illetve 301/1 hrsz. szakaszon őskori (az
eló'került kerámiaanyag alapján késő bronzkori) és ró
mai településnyomokra bukkantunk. A leégett római ház
törmelékében a leletek egy része vörösre égett vastag
paticsréteg alól került elő, így egy bronzérem, illetve
egy hagymagombos bronzfibula.
PALÁGYI SYLVIA - CSIRKE ÜRSOLYA

2 7. Baracs, római tábor
( Fejér megye) Ró
2005. július 4-15 között végeztük a római katonai tábor
(Annamatia) feltárásának 7. ásatási kampányát a PPKE
BTK és az Intercisa Múzeum közös munkájaként. Az
idei ásatás során a tábor nyugati kapuját (porta decuma
na) kutattuk. Egy szelvény és kutatfürok (20x1 m) fel
tárására nyílt lehetőségünk. Ennek során azt tapasztal-

tuk, hogy a római falakat teljesen kiszedték, helyenként
(az északi torony és elfalazás falainak esetében) az ala
pozás legalsó kősorát meghagyták. Ennek ellenére meg
állapíthattuk, hogy a korábbi tornyok 1 m vastagok vol
tak, a táborból kivezető út, a via decumana itt is 3 ,4 m
széles volt. A tornyok az északi kapuhoz hasonlóan itt
is a tábor síkjába beugróak voltak, mivel a táborfallal
párhuzamos árokban hosszan követhettük a kőtábor
belső földtöltését, amelyet ezúttal sem távolítottak el a
késő római periódusban. A belső földtöltés alatt a pa
lánktábor V-keresztmetszetlí fossájának egy szakaszát
tárhattuk fel több méter hosszan.
A tornyok út felé eső szakaszát (és beugrójukat) még
a római korban visszabontották (római járószintek fi
gyelhetők meg felettük) és a korábbi tornyok belsejébó1
indulóan építették fel a legalább 3 m vastag falakkal
rendelkező U-alakú, a korábbi kaput elzáró tornyot. Az
elfalazás folytatását kutattuk meg a X. szelvényben, saj
nos a falakat itt is teljesen elbontották, csak a falkiszedést
tudtuk megfigyelni. Az út felett legalább két sárga agya
gos járószintet figyelhettünk meg, a felső erősen átégett.
Ezekbó1 a szintekbó1 több 4. századi kisbronz, illetve egy
ezüst aláhajtott lábú fibula is előkerült. A felső járószint
feletti tetőtéglás omlási rétegben kb. 50 db bélyeges tég
lát találtunk, valamennyi Terentius dux bélyegével ellá
tott. Az északi kapunál feltárt via principalisszal ellentét
ben az út itt jóval vékonyabb volt, a nagyobb kövekkel
ledöngölt meszes-sóderes réteg mindössze 1 5-20 cm
vastag volt, alatta vékony, döngölt agyag alapozással. Eb
bó1 arra következtethetünk, hogy a porta decumanán
kivezető út jóval kisebb fontosságú volt, mint a via prin
cipalis, amelyhez a limesútból egy bekötő út is vezetett.
Különös fontosságú, hogy a visszabontott római
falat részben korábbi, másodlagosan felhasznált római
kőemlékekbó1 építették fel. A falban 10 db faragott
kőemlék töredéke került elő, közülük négy feliratos.
A jó minőséglí mészkőfaragványok közül kiemelkedik
egy, a kezében delfint tartó Tirtónt kettős halfarokkal
ábrázoló töredék. Ennek ellenére igen kevéssé valószí
nlí, hogy a toronyfal ne a kőtábor építésével volna egy
idej lí, a 4. sz. elfalazás téregei a már visszabontott fal
felett futnak.
KovÁcs PÉTER
2 8 . Ba rcs határa , Dráva 1 66- 1 6 6 , 5 fkm

(Somogy megye) 1
2005. április 30-án víz alatti felderítést végeztünk a fen
ti folyószakaszon. A felderítő merüléseket a bal part előt
ti 20 m-es sávra koncentráltuk.
A területet csónakról, vezetőkötéllel irányított bú
vár módszerrel fésültük át, a merülési idők 60 és 100
perc között változtak, összesen 250 percet töltöttünk víz
alatt.
A víz áramlása rendkívül erős volt, a látótávolság
ennek ellenére elérte az 50-oO cm-t. A part meredeken
szakadt le. Először partvédelmi kövezés, maj d durva ka-
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vicsos mederfenék következett, beágyazódott uszadék
fákkal. A víz mélysége helyenként elérte a 3 m-t.
A Fekete-árok alsó torkolatától 100 m-re lefelé, a
part egy jellegzetes kiszögellése felett mintegy 30 m
rel, a parttól 15 m távolságban egy bödönhajó 3,5 m
hosszú, 0,7 m széles töredékét találtuk. A maradvány
mintegy 45 -os szöget zár be a parttal és a meder feló1i
oldalával egy kis üledékhátra támaszkodott.
A maradvány egy nagyobb hajó oldal- és részben
aljtöredékének tűnik. A belső oldal ki volt téve a víz pusz
tításának, ezért itt párhuzamos rovátkák figyelhetők
meg, ezek feltételezhetően a puha nyári évgyűrűk eró
ziójával jöttek létre. A fal vastagsága a part feló1i olda
lon 1 2 cm (ez a fenék része lehetett) , a meder feló1i ol
dalon, pedig 7 cm (ez az oldalfal lehetett) . A töredék
kerek, vagy körte keresztmetszetű lehetett. Megmun
kálási nyomot (szeget, tömörítést, csapolást) nem tud
tunk megfigyelni, az egyetlen nyom, mely emberi
beavatkozásra utalhat, egy félkör alakú nyílás a meder
feló1i oldal peremén. A maradványokat eredeti helyü
kön hagytuk, két ca. 10 kg-os kővel rögzítettük.
Megvizsgáltuk a jobb part felöli zátonyt is. Megálla
píthattuk, hogy a víz mélysége csupán 1 ,5-2 m, a sod
rás erős, a látótávolság viszont elérte a 70-100 cm-t. Az
apró kavicsos, foltokban homokos aljzaton számos usza
dék fát találtunk beágyazva.
Munkatársak: Kurucz Attila, Kunert Miklós (Győri
Búvár SE) .
TÓTH JÁNOS ATTILA
°

2 9. Báta , Öreghegy
( Tolna megye) B, LT
2005. március 23-án terepbejárást végeztünk az Öreghe
gyen. A helybeliek így nevezik nemcsak azt a dombot,
amelyet - földvárként - felmértünk, hanem a többi - a
falutól a Dunáig, ill. egy igen nagy horhosig húzódó dombot is. Ma már nem dönthető el egyértelműen, hogy
a levágások, teraszok közül melyik őskori, melyik újkori.
A löszfalak állandóan szakadnak a kultúrrétegekkel
együtt, így a dombok alakja és a teraszok is folyamatosan
változnak. Véleményem szerint aligha lehetett az Öreg
hegyen az összes domb földvár, hiszen közöttük igen mély,
természetes eredetű szakadékok, horhosok találhatók.
A felszínen bronzkori és kelta leleteket gyűjtöttünk.
MIKLÓS ZsuzsA - SÜMEGI JózsEF

3 0 . Becsehely, Alsóerdő-dűlő I I .
( Zala megye) U
2005. április 29-én a becsehelyi csomópont területén
levő A j elzésű kapcsolódó út 0+900-as kilométerénél
régészeti szakfelügyelet során objektumokat észlel
tünk. A ledózerolt felszínen 5 sötétszürke folt j elent
kezett. A helyszíntó1 mintegy 250 méterre nyugatra
2003=-ban már végeztünk Teletmentést (73. -sz. lh\ aközépső neolitikus (DVK keszthelyi csoport) , középső

rézkori (Balaton-Lasinja kultúra) és Árpád-kori objek
tumokat tártunk fel.
A leletmentést 2005 . augusztus 26-3 1 . között vé
geztük, amely során 55 m2 területen 5 objektumot bon
tottunk ki. A beló1ük eló'került leletek a középső neoli
tikus DVK keszthelyi csoportjához köthetők. A jellegze
tes kerámiaanyag mellett, néhány pattinték is napvilágra
került itt. Feltehetó1eg ez a tereprészlet a korábban fel
tárt telephez tartozhatott. A lelónely a Becsehely I. (75.
sz. Bükkaljai-dűló') és a Becsehely II. (71. sz. Homokos)
lelónelyek között fekszik. A leletanyag a nagykanizsai
Thúry György Múzeum gyűjteményébe került.
Munkatárs: Korcsmáros Attila technikus.
TOKAI ZITA MÁRIA

3 1 . Becsehely-Pala, róm a i ka tol ikus te mplom
(Zala megye) Á, Kk
A 2005. július 20-22. között végzett próbafeltárás célja
a római katolikus templom É-i oldalán egy hajdani sek
restye alapjainak felderítése volt.
Az Árpád-korban épült templom északi falától 70136 cm távolságban húztunk egy megközelító1eg K-Ny
irányú, 1 50x800 cm-es kutatóárkot. A templom körüli
temetőt a betöltésben jelentkező kisszámú embercsont
és a koporsószögek jelezték. Csekély mennyiségű késő
középkori kerámiatöredék is napvilágra került itt. A ku
tatóárok keleti végében, különböző magasságban kevés
homokkőtöredék j elentkezett, de ezek nem alkottak
összefüggő falat.
Közvetlenül a szelvény ÉNy-i falánál egy jó megtar
tású felnőtt csontvázát, a szelvény DNy-i szélénél egy
rossz megtartású gyermeksírt találtunk. Mindkettő mel
léklet nélküli volt.
A középkorban tehát nem tartozott a templomhoz
sekrestye, a templom körül pedig kiterjedt temetővel
számolhatunk.
A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum
gyűjteményébe került.
Munkatársak: Tokai Zita Mária régész és Korcsmáros
Attila technikus.
vÁNDOR LÁSZLÓ
3 2 . Bedegkér, Kosztyelék (Te m p lom-dűlő,
Szen tegyházi-dűlő)
(Somogy megye) Kö
A középkori Remete falu templomának - amelyet a 14. sz.
elején Kányai Fülöp alapított - emlékét a bedegkéri határ
É-i szegletében fekvő Kosztyelék vagy Templom-dűlő
(Szentegyházi-dú1ő) őrzi. 2005. március 18-i terepbejárá
sornkor a Bedegkérró1 Kányára vezető út kanyarjától D-re
kb. 500 m-re, közvetlenül az út mentén É-D irányban hú
zódó dombvonulat déli platóján, kb. 30x25 m-es felületen
apró középkori téglatöredéket és embercsontot találtam.
A falu Tnnen E felé kb. 300 m hosszan-hŰzódik. - - - K. NÉMETH ANDRÁS
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3 3 . Berkesz, Császárfája-dűlő 1.

( Sza bolcs-Szatmár-Bereg megye) B
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazga
tósága a települést elkerülő út építése során, a humuszo
lást ellenőrizve ismerte meg az új leló'helyet, amely egy
alacsonyabb, agyagos, vizes területen fekszik. 2005. má
jus 1 2-17. között végeztük a mentő feltárást 1800 m2nyi területen.
Egy bronzkori település 46 objektumát tártuk föl. Eb
bó1 3 9 gödör, 1 ház, 1 feltételesen háznak nevezett objek
tum, 2 tűzhely, 1 árok és 2 gödörbokor volt. Az objektu
mok nagy részében alig volt lelet, mert a legtöbb esetben
csak az objektumok alját sikerült megfogni.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
NAGY MÁRTA

3 -4 . Berkesz, Császárfája-dűlő I I .

( Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye ) Szk
A berkeszi elkerülő út építésekor már 1 998-ban terep
bejáráson regisztráltunk több régészeti leló'helyet (JAM
Adattár 99.7.), amelyeknek megelőző szondázása is meg
történt. A kivitelezés elkezdése után többször végeztünk
helyszíni szemlét, így fedeztük föl ezt a leló'helyet is. Az
építkezéssel jelentősen megbolygatták a területet. 2005.
július 14-18. között dolgoztunk 530 m2-nyi felületen.
A leló'hely feltárt része két magasabb hát közötti
mély részen fekszik. A talaj homokos-agyagos, változa
tos színű, emiatt az objektumok foltja nem mindig je
lentkezett egyértelműen.
Egy szkíta kori település egy házát és 11 gödrét tár
tuk föl. Az egyikben egy növényevő teljes csontváza fe
küdt. A cölöpszerkezet nélküli házban viszonylag bősé
ges, bár nem túl változatos leletanyagot találtunk.
A leló'hely j elentőségét az adja, hogy néhány száz
méteres körzetben van egy - már Jósa András idej ében
ismertté vált - szkíta temető, amelyik tartozhat ehhez
a településhez.
ALMÁSSY KATALIN

3 5 . Békéscsa b a , Bojtár utca 2 6 .

( Bé kés megye) 1
2005 novemberében a ház kertj ében földmunkák során
csontvázak kerültek elő. Leletmentésünk során két, ko
rábban már megbolygatott, nyújtott vázas, melléklet nél
küli, ÉNy-DK tájolású, bizonytalan korú sírt tártunk fel.
GYUCHA ATTILA - MEDGYESI pÁL
3 6 . Békéscsab a , Felvégi legelő ( re p ü lőtér)
( MRT 1 0 / 1 k. 2 / 1 l h . )
( Bé kés megye) Sza

2005. március 31. és május 4. között megelőző feltárást
végeztünk a leló'helyen, a kifutópálya építési beruházásá
naT megkezdése előtt. A megelőző feltárás a nyomvonal
leló'helyet metsző mintegy 250 m-es hosszában, 30 m szé-

lességben történt. A leló'helyen a korábbi terepbejárások
során eló'került nyomok alapján szarmata település volt a
3-4. században. Ennek gazdasági munkákra használt ré
szét tártuk fel. Sekély és igen mély árkokat és árokrend
szereket, szemét- és tüzelőgödröket, lépcsős lemenetelű
tárolóvermeket bontottunk ki, összesen 56 objektumot.
Főként cserépdarabokat és igen sok állatcsontot ta
láltunk. Jelentősebb leleteink ép agyagnehezékek, egy
kettétört fémöntő agyagkanál és néhány terra sigillata
töredék voltak. Érdekes gödörcsoportot bontottunk ki a
feltárt terület DNy-i részében: nagyobb, kevés leletet
tartalmazó gödör mellett egy kicsi, tele állatcsonttal (fő
ként sok patával) , e kettőt félkörben szimmetrikusan
elhelyezkedő, nagyjából azonos méret{í tüzelőgödrök
vették körül. Valószínűleg közösségi élet színtere, eset
leg szertartási tér lehetett.
A leletek a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum
ba kerültek.
SÁPINÉ TURCSÁNYI ILDIKÓ

3 7. Békéscsa ba, Kékegyi-ta nya
(MRT 1 0 . k. 2 / 1 1 7 l h . )
( Békés megye) Sza , Kk

2005. szeptember 5 . és október 28. között megelőző fel
tárást végeztünk a leló'helyen. Az ásatásra agyagbánya
bővítése miatt került sor. A már korábban ismert késő
szarmata-hun kori leló'hely területén, annak az É-i szé
lén, 3000 m2-en 50 objektumot és 2 sírt mentettünk meg.
Az objektumok közül az egyik talán késő középkori, a
többi szarmata, a sírok szarmata koriak. Az objektumok
ban kevés kerámiatöredék és állatcsont, a sírokban vas
kés, vas-, bronzcsat és edények voltak.
MEDGYESI pÁL
38. Békéscsaba, Megyeri fa l u hely
(MRT 1 0 . k. 2 1 78 l h . )
( Békés megye) Ő , Sza , Á , Kk

2005. április 1. és június 8. között megelőző feltárást
végeztünk a 78. sz. leló'helyen. A munkára a 44. sz. főút
Békéscsabát elkerülő szakaszának II. üteme miatt ke
rült sor. Az út nyomvonala 110 m hosszan, 30 m széle
sen szelte át a leló'helyet.
A feltárás során egy őskori sírt, szarmata kori, Ár
pád-kori és késő középkori objektumokat bontottunk ki,
melyek között gödrök, árkok, kemencék maradványai
találhatók. A leletanyagban szarmata kori, Árpád-kori
és késő középkori kerámiatöredékek vannak.
MEDGYESI pÁL
3 9 . Békéscsaba , Mokri (Gorka-ta nya )

( Békés megye) Sza , Á, Kk
2005. április 4. és július 7. között kb. 5000 m2-t tártunk
fel a Békéscsaba 222. sz. leló'helyen, folytatva a 2004ben megkezdett munkálatokat.
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A lelóbely az egykori Telek-ér Ny-i partjától távo
labb, egy kissé kimagasodó földháton található. ÉK-i ré
sze határos a Megyeri faluhely elnevezésű késő közép
kori lelóbellyel. 2005-ben 53, a 2004. évi feltárással
együtt összesen 231 településobjektumot dokumentál
tunk. A lelóbelynek a nyomvonallal érintett Ny-i részén,
a Békéscsaba-Szolnok vasúti fővonal K-i oldalán egy Ár
pád-kori településrészlet néhány gödrét és árkát bon
tottuk ki. Az ettó1 Ny-ra eső területen feltárt további
településobjektumok is nagyobb részt Árpád-koriak vol
tak. Néhány szarmata kori tárológödröt és késő közép
kori hulladékgödröt a terület K-i részén bontottunk ki.
Az Árpád-kori településrészlet figyelemre méltó objek
tuma az a külső kemence, amelynek munkagödrét és
füstelvezető kürtőj ét is megtaláltuk. A lelóbely K-i ré
szén néhány késő középkori hulladékgödröt is találtunk,
amelyek betöltésébó1 a kerámialeletek m ellett egy
bronzdíszítmény és vaseszközök kerültek elő.
A lelóbely közepén lévő magasabban fekvő dombos
részen három korszak temetőjének részletét tártuk fel. A
Kr. u. 3-4. századra keltezhető temetó'bó1 15 sírt bontot
tunk ki, számuk így 53-ra emelkedett. A sírok - néhány
kivételtó1 eltekintve - kiraboltak, feldúltak voltak, két sírt
körárok vett körül. A sírrablások után megmaradt lele
tek között számos edény, néhány fibula, féltorques és vál
tozatos típusú gyöngyök voltak. Az egyik női sírban nyug
vó csontváz erőteljesen zsugorított helyzetben feküdt.
Az ugyanezen a területen fekvő Árpád-kori temető
részlet 41 sírját tártuk fel, számuk ezzel 124-re emelke
dett. A leletanyag S-vég(í hajkarikákkal, számos ezüstpénz
zel, bronzkarperecekkel, bronzgyűrűkkel jellemezhető.
A területen található harmadik temetőrészlet késő
középkori: idén 21 , összesen 104 sírt sorolhatunk ebbe
a korszakba. A leletanyag szegényes (gömbös fejű tű,
néhány gyfüű, párizsi kapocs, esztergályozott csont
gomb) , a sírok között több padkás kialakítású volt. A
három temetőrészlet sírjai sűrűn metszették egymást.
LISKA ANDRÁS

Li O . Békésszen tandrás ha tá ra

( Békés megye ) LT, Sza , A, Á
2005 áprilisában, majd szeptember és október folyamán
terepbejárást végeztünk az M44 autóút Békés megyei
szakaszán.
Belső Hármas-halom: A településtó1 DK-re, egy DK
ÉNy irányú, széles csatornával kísért dűlőút DNy-i ol
dalán, egy hátas rész legmagasabb pontját, az egykori,
ma már csak romjaiban álló Farkas-tanyától É-ra lévő
kiemelkedést rézkori kurgánnak határozták meg a to
pográfiai terepbejárások alkalmával. A tanya É-i olda
lán és környezetében - az említett dűlőút ÉK-i oldalán
is - jelentős számú, intenzív településre utaló szarmata
edénytöredék gyűjthető (3 . sz. lh. ) .
Fabó-tanya: A településtó1 D-re, a Göd��y-h_éllom fe
lé vezető műúttól DK-re mintegy 600 m-re, a térképen
jelzett Fabó-tanya helyétó1 Ny-ra 200 m-re egy alacsony

K-Ny-i irányú dombhátra támaszkodik a 2. sz. lelóbely.
Terepbejárás-sorozatunk során a terület gazossága miatt
többszöri látogatásunk ellenére sem volt módunk azo
nosítani a topográfiai terepbejárások során felfedezett
lelóbelyet. Az MRT terepbejárások alkalmával szarma
ta edénytöredékeket találtak az említett hát területén.
A lelóbely pontos határait akkor sem tudták meghatá
rozni, ismert kiterjedése 350x100 m.
Homokhát-dú'lő: Az 1. sz. lelóbely egy ÉNy-DK irányú,
Ny és K feló1 is kiterjedt mélyedésekkel határolt homok
háton fekszik a település határának Ny-i szélén. A hát K-i
fele Békés, Ny-i fele Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez tar
tozik. A lelóbely telj es kiterjedése kb. 450x120 m. A Békés
megyei területen végzett terepbejárásunk során gyűjtött
leletanyag csekély számú késő középkori edénytöredék
bó1 áll, de a topográfiai terepbejárások során kevés kelta,
szarmata, illetve Árpád-kori cserepet is gyűjtöttek. Ala
csony-közepes intenzitásúként jellemezhető a lelóbely.
Paraszt-tanya; A lelóbely a településtó1 D-re, a Furugyi
lapost körbefutó ér partjától ugyancsak D-re, a Tanyák alja
dú1ő területén, egy lefolyástalan mélyedést É-ról kísérő
alacsonyabb, kifli alakú hát területén található, a Paraszt
tanyától közvetlenül Ny-ra, a Békésszentandrástól Furugy
irányába haladó dú1őút, az úgynevezett Rác út és az ab
ból DNy-i irányban kiágazó, mély csatornákkal kísért föld
út szögletében. (4. sz. lh.) Terepbejárásaink során kide
rült, hogy a lelóbely déli irányban, az említett DNy-i irá
nyú út mentén haladva, mintegy 100 m-rel kiterjedtebb
a topográfiai terepbejárások során megállapított méret
hez képest. Gyűjtésünkben a nagyobb számú, közepes
intenzitású településre utaló szarmata, kisebb mennyi
ségben pedig Árpád-kori edénytöredékek voltak.
A határ DK-i szélén, a Szentesre vezető országúttól
ÉNy-ra 500 m-re, a Rác út Furugy magasságában hala
dó szakaszától DNy-ra, mintegy 100-150 m-re, egy ÉNy
DK irányú széles, sekély meder É-i partján a Paraszt
tanya egykori helyétó1 Ny-i irányban a topográfiai te
repbej árások alkalmával kevés szarmata és nagy
mennyiségű avar leletanyagot gyűjtöttek. Saját terep
bejárásaink során kevés avar kori kerámiát találtunk.
A 6. sz. lelóbely alacsony intenzitású.
Tanyák alja-dűlő, Merena-tanya: A településtó1 D
re, egy belső, lefolyástalan mélyedés DK-i, belső hátján,
D-ró1 és É-ról is alacsonyabb területek által határolt
kiemelkedésen, a Rác út DK-i irányú törésének közelé
ben, annak elsősorban D-i, de kisebb részben É-i olda
lán is, a Merena-tanyától NyDNy-ra, mintegy 600 m
hosszan és 100-300 m szélességben gyűjtöttünk szar
mata kori, a lelóbely K-i részén őskori edénytöredéke
ket. Az 5. sz. lelóbely egészében közepes intenzitású.
GYUCHA ATTILA

Li 1 . Bé késszen ta ndrás, Petrom benzinkút

( Békés meg�j:iza
2005. február 5-én egy ép szarmata edényt hoztak be a
Szántó-Kovács János Múzeumba, amelyet az előző év
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végén egy agyagnyerő gödörben - három hasonlóval
együtt - találtak. A területen a fentiek figyelembe véte
lével szarmata kori temetőt feltételezhetünk, melynek
néhány sírját megsemmisítették. Az eló"került edény
szürke, korongolt, talpkorongos. Pereme csorbult. Szint
eres, de j ól látszik, hogy a felülete fényezett. Pá. : 5,7
cm, ma.: 7,4 cm és fá. : 4 cm. Az edényt a hasvonal alatti
részén látható széles, durva korongolási csíkok teszik
egyedivé.
RózsA ZoL TÁN

Li 2 . Bérba l tavár, belterület
(Vas megye) Ő, R, Kö
2005. szeptember 15-én régészeti terepbejárást végez
tünk a falu határában és belterületén. A falu egy magas
platókkal és dombokkal szegélyezett völgyben helyez
kedik el a Kánya-patak, a Csehi-patak és a Baltavári-árok
vonulata mentén, tehát leginkább ezekre a patakokkal
övezett teraszokra koncentráltuk a kutatást.
AranyJános utca: Az utca végében, a Felső-hegy szé
lén a Kánya-pataktól K-re késő középkori telepnyomo
kat találtunk (5. sz. lh.).
Rákóczi utca: Újonnan kiparcellázott telkeket vizs
gáltunk meg (387, 383-384, 380-381 hrsz.) . A terület
egy magasabb plató éles kiszögellésében helyezkedik el
a 160-as szintvonallal jelzett magasságon a Kánya-pa
taktól Ny-ra. A szántott dűlőn rengeteg kerámiát és kü
lönböző salakot találtunk, különböző korszakokból: jel
legtelen őskor, korai rézkor és középkor (1. sz. lh.) .
Széplaki úton felül-dűlő: Egy, a Csehi-patak és a
Kánya-patak összefolyásánál lévő szélesebb platón több
késő középkori kerámiát találtunk (3. sz. lh.) .
A plató K-i szélén - a Csehi-patak partjára néző ol
dalon - több jellegtelen őskori kerámiát találtunk egy
kisebb domborzati kiemelkedésen koncentrálódva (4.
sz. lh.) .
Vízállás-dűlő: Egy széles teraszon több korszakból
találtunk kerámiát és pattintott kőeszközöket. A plató
szélén leginkább őskori telepnyomokat lokalizáltunk,
míg a tető felé középkori és késő középkori telepet tud
tunk felmérni. Az egész terület egy összefüggő lelónely
nek minősíthető - attól függetlenül, hogy kimutatható
néhány települési gócpont (2. sz. lh.).
Munkatársak: Kiss Krisztina, Mátyus Magdolna, Szi
lasi Attila Botond.
ILON GÁBOR

Li 3 . Bia torbágy, Szarvasugrás
( MRT 1 3 / 1 k. 3 Li / 1 0 l h . )
( Pest megye) Ő , R, B
2005. május végétó1 november közepéig több feltárási
ütemben végeztük a lelóbely kutatását. A területen az
MRT alapján bronzkori lelóbely volt várható. A koráb
bi terepbejárásoK eredményeit a mi terepbejarasaink
majd az ásatásunk is megerősítette.

A beépítésre szánt lakóövezet keleti, közel 1 /3-ában
(a lankás domboldalon), akárcsak az egész terület észa
ki 50-70 m-es sávjában a dombtetőn nem találtunk ré
gészeti leleteket. A lelónely intenzitása két megnagyob
bított szelvényünkben (valamint a feltárt urnatemető
területén) volt a legerősebb, intenzitása elsősorban K
felé erősen csökkent. Itt inkább csak szórványosan ke
rültek elő bronzkori gödrök.
Az ásatás során összesen 293 telepobjektumot és
115 urnasírt (urnasírhelyet) tártunk fel. Három ill. négy
helyen figyeltünk meg nagyobb objektumsűrűséget. Itt
a gödrök nagyobb csoportokat, településgócokat alkot
tak. A terület legnagyobb hányadában viszont igen rend
szertelenül helyezkedhettek el. A szétszórtan, egymás
tól leggyakrabban messze (olykor 30-150 m-re) megfi
gyelt régészeti objektumok java, kb. 75-80%-a gödör volt.
Többségük kerek, jellegzetes tárolóverem, hulladékgö
dör, hengeres falú gödör, gyakorinak mondhatók a Ma
kó és Vatya kultúra jellegzetes „púpos" aljú gödrei, és
feltártunk néhány átégetett falú gödröt is. Jelentősebb
kerámiatöredék csupán a gödrök kb. 20%-ából került elő.
A cseréptöredékkel datálható gödrök többi részében csu
pán igen csekély, minimális mennyiségű jellegtelen ős
kori oldaltöredék, egy-két állatcsont fordult elő. Viszont
volt egy tucatnyi gödör-objektum, amely jellegzetes és
nagyon sok kerámiát tartalmazott.
Kiemelendő az objektumok közül, hogy két helyen
építményre utaló sorokba rendeződő cölöplyukakat tár
tunk fel; valamint két ill. három nagyobb és gazdag ke
rámialeletes objektum. Ez utóbbi gödörkomplexumok
lakóhelyként is szolgálhattak. A különböző rendelteté
s(í gödrökben három esetben emberi csontvázat is fel
tártunk. Az egyik tárolóveremben két közel ép, Makó
kultúrába sorolható edény is előkerült. A kerámialele
tek mellett többek közt örlőköveket, kisszámú pattin
tott, nagyrészt szórványként előkerült kőeszköztöredé
ket, csontszerszámokat, orsókorongokat és agyagnehe
zékeket is találtunk. Az állatcsontok közül leggyakoribb
a szarvasmarha, juh és sertés voltak. Ritkábban fordult
elő gímszarvas, vaddisznó, őz, ló és kutya. Megemlíten
dő egy macska és egy őstulok egy-egy csontja is.
A DK-i dombhát oldalában feltárt temetőnek fel
színi nyomait nem találtuk, annak ellenére, hogy az
egyébként sem mélyre ásott sírok a felszínhez igen kö
zel kerültek elő. Az urnák felső részét, az urnákat borí
tó tálakat a szántás és az elóbb említett tényezők a leg
több esetben megbolygatták, számos esetben teljesen
eltüntették. A feltárt, dokumentált 1 1 5 urnatöredék,
vagyis (zömében urnaalj ill. „urnahely") sírjai összefüg
gő kisebb csoportokat alkottak, feltételezhető, hogy egy
egy nagyobb család, rokoni közösség került egy szabá
lyosnak t(ínő formát alkotó egységbe, csoportba/sírsor
ba. A legtöbb urnában kalcinált csontokat találtunk. A
síredények száma leggyakrabban három lehetett. Az ur
nákat valószínűleg legtöbb esetben egy tál boríthatta
szájával lefelé fordítva, gyakran tartozott a sírhoz a Vatya
időszak jellemző kis bögréje, melynek elhelyezkedése
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különb öző volt. A kerámialeletek mellett szinte kizáró
lag csak a viselethez tartozó bronzékszerek, tárgyak ke
rültek elő az urnák belsejébó1, néha közvetlenül az ur
nák melló1 és három esetben az urnák alól. Az eló"került
közel 400 bronzból készült ékszer, viselettartozék j ava
az urnaaljak (négy esetben) alá ásott kis gödörbó1 (810 cm m ély) került elő. Az urna alá helyezett bronztár
gyas sírokból az egyik alatt összesen 136 db, míg egy
másik alatt 86 db bronzékszer került elő. Ugyancsak négy
esetben volt bronzékszer közvetlenül az urna m ellett,
és 21 alkalommal az urnában találtuk meg ó'ket. Az ék
szerek közül a leggyakoribb a bronzhuzalból sodort spi
rális, a két szélükön átfúrt gomb, a pödrött szélű trapéz
alakú bronzlemez, a huzalból sodort „szemüveg" alakú
csüngő, a lemezbó1 hajtogatott cső, a „pánsíp" alakú pöd
rött lemezcsüngő és a szív alakú lemezcsüngő. Ritkán
fordult elő a félhold alakú öntött csüngő. Találtunk egy
bronzhuzal-karperectöredéket és egy pödrött fejű bronz
tűt is. A fegyverek közül két öntött bronztőr töredékére
bukkantunk.
Az előkerült leletanyagból feldolgozás előtt is való
színűsíthető, hogy a néhány rézkorra datálható objek
tum m ellett elsősorban a Kr. e. 3. évezred középső har
madára datálható, a Makó-kultúrára igen j ellemző szórt
településnek, és a középső bronzkor elejének (Vatya
I.,II.) , valamint az urnamezős kultúrának az objektu
mait tártuk fel.
A leletanyag a szentendrei Ferenczy Múzeum gyűj
teményébe került. A csontanyagot Kőrösi Andrea vizs
gálta meg.
Munkatársak: Sima Gábor rajzoló, Sáfár Pál festő
művész.
REPISZKY TAMÁS

Nádas-szeri-dűlő: A lelónely a nevezett út jobb ol
dalán található. Csak kis számú jellegtelen, őskori cse
réptöredéket leltem.
LOSONCZI MÁTÉ

4 6 . Boldog, Pa p-árok

( H eves megye) Á
Az épülő gázvezeték Heves megyei szakaszának terepbe
járásán 2004-ben vált ismertté a lelónely. Boldog DNy-i
határában, a Kartavölgy-patak mentén futó földút és a
Pap-árok közötti területen fekszik.
2005-ben 350 m hosszan és 5 m szélességben humu
szoltuk le a területet. A szórványosnak mondható lelóbelyen
1 házat és csekély számú tárológödröt, illetve árkot tártunk
fel, melyek kevés Árpád-kori leletanyagot tartalmaztak.
DANYI JÓZSEF

4 7. Bölcske, Duna-part

(Tolna megye) 1
Lakossági bejelentésbó1 értesültünk, hogy a bölcskei Du
na-szakasz déli részén, az Öreg-Szigettó1 K-re alacsony víz
álláskor a szárazzá vált mederben kváderkövek váltak lát
hatóvá. A 16 kötőanyag nélküli, különböző mértékben lát
ható, egyenként kb. 100x60x50 cm nagyságú homokkő
részben a part menti fák gyökerei alatt, fó1eg pedig ettó1
kb. 10 m-re K-re, a mederben helyezkedett el, kb. 11x17
m-es területen. A kövek kora és eredete ismeretlen, körü
löttük egyéb leletanyag nem került elő; .talán egy szeren
csétlenül járt kőszállító hajó rakományát jelzik.
Munkatárs: Tóth János Attila (KÖH) .
K. NÉMETH ANDRÁS

4 4 . Biká cs, Belső-sziget

4 8 . Bölcske, Bolondvár

(To l na megye) Á
2005. május 3-án terepbejárást végeztem a helyszínen.
Az Árpád-kori földvár kissé elgyomosodott őszi szántás
volt. Jól látszottak az egykori holt ágak, ill. mesterséges
árkok. A földvár belső árka és sánca erősen leszántott.
Sok a tégla- és kőtörmelék, cserép, állatcsont, 1 -2 em
bercsonttörmelék.
MIKLÓS ZSUZSA

(Tolna megye) B
A bronzkori földvár Czajlik Zoltán szerint kétrészes: ide
vonta a földvár mellett, annak Ny-i oldalán emelkedő
dombot is. A 2005. május 3-án végzett terepbejárás alap
ján egyértelmű, hogy a Bolondvár sánca csatlakozik a
telep Ny-i oldalán levő horhoshoz; a szomszéd dombon
erődítési nyom nincs, nem is alkalmas erődítésre. A lé
gi fotókon a földvártól D-re látható keskeny, barna csík
véleményem szerint természetes eredetű.
MIKLÓS ZSUZSA

4 5 . Bogyoszló ha tá ra

(Győ r-Moson-Sopron megye) Ő, Ró, Kö
2005. június 24-én helyszíni szemlét tartottam a tervezett szélerőpark területén. Két új lelónelyet lokalizáltam:
Linkó-szer: A lelónely a Bogyoszló-Szilsárkány műút É-i részén fekszik. A szántásban igen nagyszámú római kori cserép hevert. A cserepek között szép (Kr. u.
2-3 századi Rajna-menti) sigillata, hatalmas tároló_hombár töredékei is volt�k_._ b._�óm� -�l��aj<-�n kívül
pár nagyon korai középkorinak látszó cserép is volt a
felszínen.

4 9 . Budakalász, Csajerszke

( Pest megye) B, LT, Ró, N
2005 októberében az MO útgyűrű É-i szektor 76+145
km-szelvénytó1 a 11. sz. úti csomópontig terjedő szakasz területén ismertté vált lelónely építést megelőző
feltárását végeztük el. (Lásd az illusztrációt a 189. olda---19!1. !l f:.: 200!-ben '.'�gzett terep��árásko� a fejszínen_te1=
ta és késő középkori cserepeket találtunk, igen gyér
mennyiségben. A feltárás során viszont kora bronzkori
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temető került elő. A sírok már kb. 1 5-20 cm mélység
ben jelentkeztek. Temetőnk azonosítható az MRT 3/12
leló'helyeként (Budakalász-Tangazdaság) nyilvántartott
temetővel, ahol 1954-ben Kalicz Nándor tárt fel a kora
bronzkori harangedényes kultúrához tartozó sírokat.
A temető vegyes rítusú, legtöbb az urnasír. Általában
fedővel lefedett urna, benne ill. mellette kis bögrék, csé
szék s korsók. A téglalap alakú földsírok kisebbik csoport
jában zsugorított csontvázas temetkezést találtunk, lábuk
nál edényekkel. Nagyobbik csoportja szórt hamvasztásos.
A hamvakat a sír közepébe tették egy kupacban s mellé az
edényeket. A budakalászi temető sajátossága a körárkos
temetkezés. A körárkok közepében többnyire téglalap ala
kú földsír, ritkábban urnasír helyezkedett el. Harang ala
kú edényeket általában a földsírokba helyeztek, bár néha
urnasírban is előfordult. Mellette négylábú kis edényeket,
bögréket, ferdén kihajló peremű tálakat s egyfülű korsó
kat találtunk. Gyakori volt, hogy edényeken kívül semmi
csontmaradvány nem volt e sírokban. A kerámián túl a
férfisírokban ún. csuklóvédő lemezek, réztőrök, lándzsa- ill.
nyílhegyek fordultak elő. A női sírokba ritkán bronztűt, ezüst
gyűrűt, aranymedált s csontgombokat tettek. A temető le
letanyagában keveredik a harangedények népének s a nagy
révi kultúrának az emlékanyaga. Összesen 1326 objektumok
tártunk fel, ezek többsége a temetónöz tartozott.
Az átvizsgált 7 hektárból 4 hektár a bronzkori te
mető, amely a Dunától kb. 250 m-re került elő. Északon
és délen túlnyúlt a nyomsávon (délen talán összeér a
Barát-pataknál feltárt Budakalász-Pusztatemplom lelő
hely sírjaival) . Nyugaton hármas árokrendszer határol
j a. A hozzá tartozó településnek csak néhány gödrét ta
láltunk meg a Duna felé futó kutatóárkokban ill. a híd
pillérek helyén (kb. 10 obj ektum) .
A négy pillér közül csak a két középsőnek a helyét
tudtuk kutatóárkokkal megnézni, mivel a szélsó'k egy
részt a gát oldalában, másrészt a vízparti erdóben hú
zódtak. A kutatóárkokban eló'került 22 objektumnak
több, mint a fele egy késő kelta-kora római település
hez tartozott. Kemencés lakóházat, gödörházat s mély
tárolóvermeket tártunk fel ebbó1 a periódusból, kelta
szürke korongolt s kézzel formált, plasztikus díszítésű
kerámiával. Szórványként római pénz is felszínre került.
A bronzkori temetőn kívül Ny felé kb. 1 -1 , 5 m mé
lyen a sóderben, öt hun kori sírt találtunk. Családi te
metkezés lehetett: egy férfi, egy nő s három kislány sír
ja. Mellékleteik alapján (ép mohazöld üvegedény, púpos
hátú csontfésűk, átfúrt római érmek, kerek kis bronz
csatok, vasfegyver) az 5. sz. első felére keltezhetjük ó'ket.
Munkatársak: Czene András régész, Mali Antal res
taurátor, Gáti Csilla egyetemi hallgató.
ÜTTOMÁNYI KATALIN

A Kk, Tö

50. Buda pest,

1.

Ba tthyány u tca 56.

2005. március 7. és április 12. között leletmentő ásatást
végeztünk a telken. A kisméretű telek ÉK-i sarkában egy

késő középkori, téglával kirakott sütőfelületet találtunk,
melyet egy török kori szemétgödör vágott el. A terület
déli szélén egy Árpád-kori beásásra bukkantunk. A te
lek ÉNy-i sarkában egy ÉK-DNy-i irányú, középkori fal
alapozás húzódott. A fal vonala megegyezik az 1686-os
felméréseken jelzett, egykor itt futó út vonalával, való
színűleg egy, az út mellett álló épület déli fala volt.
A fal „mögött", tehát attól D-re egy tetőcserepekbó1 ra
kott j árófelületet találtunk. Emellett egy négyzetes ve
rem és egy mellé ásott kerek szemétgödör volt. Mind
kettő leletanyaga a 14. századra datálható.
Munkatársak: Prokopp Margit és Kondorosy Sza
bolcs régészhallgatók.
BEN DA JUDIT

51 . Buda pest,
Kk, Tö

1.

Lá nchíd u tca 1 9-2 1 .

2005. augusztus 25. és szeptember 23. között folytattuk
a 2004 őszén megkezdett régészeti kutatásokat.
A terület ÉNy-i része: A lebontott modern épület ÉNy-i
részén nyitott szelvényünkkel meg akartuk határozni an
nak a barokk pincének teljes körvonalát, É-i lezáródását,
amelynek déli része a korábbi feltárások során került
napvilágra kissé délebbre, az I/b helyiség területén. Más
részt tisztázni akartuk egy keletebbre előtűnt, bizony
talan rendeltetésű, de középkori eredetűnek látszó fal
tömb összefüggéseit.
A feltárás során a barokk pince Ny-i falát, a rajta nyug
vó boltvállal együtt egészen az É-i telekhatárig követni
tudtuk, ahol arra azonban ráépült a modern épület É-i
zárófalának masszív téglaalapozása, így a barokk pince
eredeti ÉNy-i lezáródásában nem lehetünk biztosak.
A pince K-i fala nem húzódott ki az É-i telekhatárig,
itt ugyanis az „nekifutott" az említett faltömb Ny-i foly
tatásának. A faltömbnek ez az I/c helyiség, illetve a
barokk pince ÉK-i sarkában előtűnt folytatása mintegy
1 , 2 m hosszban szögellt előre Ny felé. E folytatás jelle
gében teljesen megegyezett a II. helyiségben eredetileg
feltárt maradvánnyal, azzal a különbséggel, hogy Ny felé
roncsolt felületet mutatott, melyet újkori köpenyezés
sel láttak el, és így összességében a pincébe benyúló,
pillérszerű összhatást nyújtott. Mindebbó1 arra a követ
keztetésre juthatunk, hogy a falazat eredetileg folytató
dott Ny felé, s azt csak a barokk pince építésekor vágták
el. Sajnos a falazat további összefüggését nem sikerült
megállapítani, így csak valószínűsíthetjük, hogy az egy
északabbra, a mai szomszéd telekre eső középkori épít
mény részét képezte.
A barokk pince területén, az elóbbi falsaroktól D-re
még egy további falazat került napvilágra. Ez a pincét,
pontosabban a szóban forgó pincerészt K-Ny-i irány
ban vágta át, nagyjából felezve azt. Valószínűleg a pin
ce osztófala lehetett, azonban funkciója és viszonya meg
lehetősen nehezen értelmezhető.
Az I/c helyiség, azaz a barokk pincében ásott szel
vénybó1 természetszerűen jórészt 18-19. századi kerá-
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miaanyag került elő, hiszen akkor töltötték be, amikor a
modern épületet a 19. sz. második felében elkezdték
építeni. A leletek között török vagy középkori kerámia
még mutatóban is alig akadt, ezzel szemben eló1mkkant
néhány kisebb középkori kőfaragvány, pl. bordatöredék,
amelyek nyilván másodlagosan, esetleg a várhegy lejtő
jén leomolva, lecsúszva kerülhettek ide.
A területK-i része: Az egykori udvar K-i sávját egyet
len, szélesebb (2,5-3 m) kutatóárokszerű É-D-i szel
vénnyel vágtuk át faltól falig. A szelvény felső, mintegy
1 ,5-2 m vastag rétegsora igen erősen bolygatott volt.
Viszonylag érintetlenebb felületre csak az É-i részen buk
kantunk, ahol először egy K-Ny-i irányú újkori falazat
végződését fogtuk meg. E csekélyke falazat két oldalán
azonban már az annak alapozási szintje alatti rétegző
désbó1 (a felszíntó1 1,6 m körüli mélységben) hatalmas
méretű kő ágyúgolyók kezdtek előtünedezni, valamint
a fal vonalától D-re egy ugyancsak újkori, kó'bó1 rakott
csatorna maradványai. Mint kiderült, ezek az átlag 4452 cm átmérőjű golyóbisok részben kupacszerűen egy
másra rétegződve helyezkedtek el a szelvény szinte tel
j es felületén elterülve 1,6-2,2 m mélységben. A köztük
lévő földbó1, sőt az alattuk lévő szintró1 is egyértelműen
újkori (18. sz. eleji) kerámiaanyag került elő, leló'helyük
valószínűleg csak másodlagos.
Bár a szelvény déli oldalán, a betontömbnél a réteg
ződés egészen 3 m körüli mélységig bolygatott volt, a dé
li szegélyen közvetlenül modern falazat alatt mégis elő
bukkant a keresett középkori, törtköves fal koronája,
amelybe csak az említett kémény alépítménye vágott be
le. Bár az É-ra néző fal felszíne erősen roncsolt volt, a
hiteles belső falsík mégis viszonylag nagy felületen meg
maradt, és fennmaradt egy belevágott fülkeszerű objek
tum is. Ez utóbbi azonosítását nagyban nehezítette, hogy
közvetlenül mellette itt is meszesgödör lehetett, amely
nek anyaga igen erősen feltapadt a fülkére és a környező,
sérült felületre. Ennek ellenére azt valószínűsíthetjük,
hogy tűzhelyként, kandallószerűségként használhatták,
legalábbis a török kor vége felé. Közvetlenül előtte, vele
egy szintben ugyanis kis felületen vékony, égett agyagos
réteg került elő, a korra jellemző kerámiatöredékekkel.
Számításunkkal ellentétben ez a fal az udvar K-i fe
lében nem fordult be É felé. Az eló'bb említett, déli kö
zépkori fallal párhuzamosan, mintegy 1,2 m-rel É-ra,
szintben viszont 1,8-2,1 m-rel annak falkoronája alatt
egy 60-70 cm vastag, erősen roncsolt újkori falcsonkra
bukkantunk. Összefüggésben nem sikerült kiderítenünk,
mert Ny-ról a korábban jelzett betontömb bolygatása,
K-ró1 a modern épület téglafala vágta el. Elbontása után
alatta egy, az altalajba vágott emésztőgödröt találtunk,
így nem lehetetlen, hogy annak késői, falazott aknája
ként szolgált. A középkori fal és az újkori fal közötti fel
töltésében mélyítve, a felszíntó1 számítva mintegy 2,72,8 m mélységben előtűnt az eló'bbi fal lábazati szintje,
majd további 0,7-0,8 m-re az alapozás alja is.
- A déli, középK.oii falazat „parfala" mintegy 5, 7 m-re
É-ra került napvilágra. Ennek a két oldalán kváderek-

kel borított falnak a koronája itt is - akárcsak az udvar
Ny-i felében - jóval mélyebben visszabontva jelentke
zett, mint a déli falé. A falazat koronája K felé még erő
teljesebben lepusztultnak mutatkozott, azonban j ól lát
hatóan folytatódott az udvart a K-i pincetraktustól el
választó modern téglafalba foglalva. Ez azt valószínűsí
tette, hogy a K-i pincetraktus padlója alatt is eló'kerül
het még maradványa.
Mind a D-i, mind az É-i középkori fal vonalában át
vágtuk a modern téglafal egy-egy hosszabb-rövidebb
szakaszát, és azon túl mind a kapualj , mind a pince te
rületén kisebb szelvénybővítést alakítottunk ki. Mind
D-en, mind É-on falsarok került elő, kijelölve a K-i záró
fal nyomvonalát. A DK-i sarok K-i oldalán a márgás, szik
lás altalaj viszonylag magasan j elentkezett, a K-i fal kül
ső oldala pedig nem alkotott egyenes vonalat, mert az
altalaj keményebb, tömbszerű sziklarétegeit nem vág
ták ki, hanem egyszerűen belefoglalták az alapozásba.
Az is kiderült viszont, hogy az ÉK-i sarok külső oldala
eredetileg szabadon állt, mert ezt a felületet kváderekkel
képezték ki, mintegy armírozás j elleggel. Az É-i fal
kváderes burkolata a sarok belső oldalán a K-i falra is
átfordult, ennek folytatását azonban a téglafal megma
radt csonkja miatt nem láthattuk. Így arra sem talál
tunk magyarázatot, hogy miért vált a falazat belső sík
j ának kváderes indítása a déli részen törtkövesre.
A feltárások nyomán immár alaprajzában is hitele
sen kirajzolódott az eddig csak feltételezett K-i, torony
szerű építmény. Ennek mintegy 5,7x8,5 m-es belső te
rében eredeti padlózatot nem tudtunk azonosítani, pe
dig ennek lehetséges szintjét j ól kijelölte a déli fal zoklija.
A padló feltételezett helyén csak egy ideiglenesen hasz
nált járószintnek tűnő felületet észleltünk, alatta vas
tag épülettörmelékes réteggel, amely nyilván már az
építmény bontásával hozható kapcsolatba. Az épület
tel, pontosabban valószínűleg annak pusztulásával egy
korú rétegsort (köztük egy vastag, faszenes réteget) fur
csa módon csak annak É-i, kváderes falától É-ra, azaz
rajta kívül találtunk. E rétegek azonban a vélhető belső
szintnél jóval mélyebben bukkantak elő, ráadásul É-ról
D felé lejtve futottak neki a kváderes falnak. Ugyanitt
meglepve tapasztaltuk, hogy a kváderes fal alapozása
még a falkorona szintjétó1 2,2 m körüli mélységben sem
bukkant elő, azaz, hogy ezt a falat jóval mélyebbre ala
pozták, mint déli párját. Ez a jelenség és az a tény, hogy
a K-i fal külső oldalán is viszonylag magasan találtuk
meg az altalajt, összességében azt sugallja, hogy az egész
építmény nemcsak Ny-on, hanem a D-i és DNy-i, és rész
ben DK-i irányból is be volt ágyazva a várhegy lejtőjé
be, míg É-i oldala szabadon állt. Végül meg kell j egyez
ni, hogy mind az épületen b elüli, épülettörmelékes,
mind az azon kívüli, égett és szemetes rétegekbó1 igen
kevés középkori kerámialelet került elő.
Kisebb bontást végeztünk a K-i, modern téglafal
csonkjából. Meglepetésünkre a lebontott falszakasz he
lyén, a középkori épulet ÉK-i, belső sarkában egy eddig
ismeretlen, kváderekkel kifalazott akna maradványai
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tűntek elő. Az 1,2 m széles, hosszúkás akna a saroktól
Ny-i irányba 1,5-2 m-ig volt követhető, itt azonban dé
li, vékony fala megszakadt, és tovább törmelékes omlás
zárta le. Az akna törmelékes betöltését 2,4 m mélységig
bontottuk ki; a feltörő talajvíz a további mélyítést meg
akadályozta.
A kváderfalas akna rendeltetését pillanatnyilag nem
tudjuk biztosan meghatározni, azonban legvalószínú'bb
nek az tűnik, hogy víznyerésre szolgált.
MAGYAR KÁROLY

5 2 . Buda pest, 1. Má tyás-tem plom
Kö
2005. május-július között feltárást végeztünk a Buda
vári Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom)
rekonstrukciójához kapcsolódóan, a templomtól észak
ra a leendő közműárok területén. Az árokban a hosszú
ságot nyugat feló1 számolva 2-14 m között a déli szaka
szon középkori leleteket tartalmazó útrétegeket tártunk
fel. Kb. 14 m-nél a sziklafelszín vízszintes lefaragásán egy
ferde, ÉNy-DK irányű, vastag törtköves, habarcsos, a
sziklára alapozott falcsonkot találtunk. Ettó1 keletre
mi ntegy 1 5 m - n él a sziklafels z í n fü ggől e ge s e n
lefaragott; 1 5 é s 2 0 m között egy részben a sziklába
vágott, valószínú1eg középkori pincerészletet tártunk fel;
20 és 26 m között az É-i metszetfalat egy faragott köves
falazat alkotta. Kb. 28 m-nél a sziklát függó1 egesen
lefaragták. Ettó1 K-re a felszínre egy kő-tégla vegyes
falazatú, pillérszerű megerősítést tettek. A kettő között
a sziklába lépcsőt véstek dél felé. Ennek folytatása már
a déli metszetfal alá húzódott. Talán egy pincelejárat
lehet, ezt a további kutatásoknak kell tisztázni. A pillér
hez K feló1 az árok hosszában egy néhol rossz állapotú,
törtköves, habarcsos falazat kapcsolódott. Kelet felé né
hol már csak a faragott sziklafelszín és kövek j elezték
helyét. Az árok ÉK-i sarkában kb. 50 m -nél az É-i
metszetfalban törtköves falazat mutatkozott. A falak
szerepét, egymáshoz való viszonyát az árokban való
elhelyezkedésük miatt nem lehetett megnyugtatóan
tisztázni, az újkori építkezések ugyanis a területet erő
sen megbolygatták.
Munkatársak: Füredi Ágnes régész, Kuczogi Zsu
zsanna, Viemann Zsolt és Alibán András geodéták.
B. NYÉKHELYI DOROTTYA

5 3 . Buda pest,
Kö

1.

Országház u tca 1 Li .

Az épület földszintjén 2005 novemberében kivitelezést
megelőző szondázó feltárást végeztünk. A régészeti és
műemléki védettség alatt álló telek nyugati végében pin
ceszintig lemenő liftaknát terveztek. A szintsüllyesztést
régészeti módszerekkel végeztük. A 20 m2-es árok köze
pén két egymással összeépített, K-Ny-i irányű, középko
ri törtköves-mészkőfal hűzódott. A falakat K-ró1 É-D-i
irányű középkori keresztfa} zárta le. Az árok déli felé-

ben, egymás közelében két, sziklára alapozott újkori tég
la teherelhárító ív hűzódott.
ZÁDOR JUDIT

5 Li . Budapest,
LT, Tö, Kú

1.

Rác fürdő

A részletes tanulmányt lásd a kötet 109. oldalán!
PAPP ADRIENN

5 5 . Buda pest,
Kk

1.

Szent Györrg;y u tca ii„ 1 0.

2004. október 11. és november 15„ illetve 2005. már
cius 16. és augusztus 4. között a Budapesti Történeti
Múzeum Középkori osztálya régészeti kutatásokat foly
tatott a két telken műemléki helyreállításhoz kötődően.
1998-2000 között végeztük el a teljes terület régészeti
feltárását. Mostani ásatásunk célja néhány olyan objek
tum teljes kibontása volt, amelyek az akkori munkák
lezárásának idején kerültek elő.
Szent György utca 4.

Befejeztük a 620. sz. akna teljes feltárását. Az akna tég
lalap alakú, mintegy 3x2 m alapterületű, teljesen a he
gyet alkotó márga sziklába vágták, falazott bélése nem
volt, alját kb. 146,70 Afm mélységben találtuk meg. Az
aknát betöltő törmelék rendkívül gazdagon tartalma
zott leleteket a 14-15. sz. fordulójáról, a vizes környezet
miatt nemcsak a szokásos kerámia-, csont- és fémlelete
ket, hanem sokféle fatárgyat és bőrcipőket is. Az akná
ból előkerült legfontosabb leletek egy ékköves arany
gyűrű, illetve egy héber írásjegyeket tartalmazó palatáb
la-töredék voltak.
Szent György utca 10.

A 2000-ben feltárt 660. sz. aknából déli irányba nyíló bar
langüreget kitisztítottuk. Az üreget 15. században behor
dott szemét (közte sok fahordódarab, fagerendák), illet
ve az üreg fötéjéró1 leszakadt sziklatörmelék töltötte ki.
Az üreg kb. 8x3 m, nyolcas formájú, feltehetően mester
séges eredetű. Vízpótlása folyamatos. Kibontottuk az ak
na aljának északi falán 2000-ben talált kőkeretes ajtó el
falazását. Ebben az irányban egy rövid folyosószakasz
után egyenes irányba emelkedő lépcsőt találtunk, amely
nek fokait a márgába vágták. A lépcső a telek északi szé
lén hosszan húzódó pince terébe vezet. Külföldi párhu
zamok ismeretében a lépcsős lejárattal ellátott aknát a
korai zsidónegyed (13. sz. közepe-15. sz. eleje) rituális
fürdőjeként („mikve") határozhatjuk meg.
Teljesen kitisztítottuk a 2000-ben csak részlegesen
feltárt mélypince-folyosót. Az enyhe ívvel a várfalak fe
lé futó folyosó a II. (ún. „Anjou-kori") városfal alatt ért
végett egy lefalazással, amelyen túl egykor egybenyílt a
II. városfal J'.� � jelenlegi várfal között 1999-2000-ben
feltárt pincetérrel. A főfolyosó feltárása mellett kibon
tottunk 4, egyenként kb. 6 m hosszú oldalfolyosót is.
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A telek É-i oldalán 2000-ben feltárt középkori pin
céket az újkori istállóépület íves lezárása miatt az akko
ri utca alatt feltárni nem lehetett. Most teljesen kibon
tottuk óK.et, amelyek homlokzati vonalát a többi Szt.
György utcai telekkel egyvonalban találtuk meg. Az ut
cafront mögötti pincehelyiséget egykor középpillérrel
támasztották alá, amelyet késóob, de még a középkor
ban osztófalba foglaltak bele.
A Szt. György u. 10. sz. telek teljesen feltártnak te
kinthető, kivéve a rituális fürdó'höz vezető lépcső egy
részét, amelyet statikai okokból egyelőre nem bonthat
tunk ki.
A részletes tanulmányt lásd a kötet 125. oldalán !
VÉGH ANDRÁS

5 6 . Buda pest, I I . Ganz u tca 8.
B , Ró, Tö, Kú
A 860 m2 méretű telek (Hrsz.: 13572/5) megelőző feltá
rását 2005. július 18. és november 15. között végeztük
el. A modern építkezésekkel bolygatott római kori réte
geket - a modern felszíntó1 számítva - kb. 2,5 m mély
ségben értük el.
Területünk déli kétharmadán több, különböző mi
nőségben m egmaradt falcsonkból álló épület részlete
(Ny-i traktusának több helyisége) képviselte az úgyne
vezett „vízivárosi altábor" Kr. u. 2-3. századi periódusát.
A többnyire opus incertum (néhol op. caementitium) fal
szakaszok környezetében helyenként padlóroncsokat, ki
sebb felületen kövezett út, vagy más funkciójú járószint
(belső udvar) maradványait tártuk fel. Az É-D-i tájolású
(feltehetően a limesút vonalvezetéséhez igazított) , nagy
jából azonos méretű (5x5 m) belső terekre osztott épület
alatt, egy viszonylag ép, továbbá másik, kisebb, félig el
bontott és egy harmadik (kb. 4 m2-es alapterületű), szin
tén bolygatott fazekaskemence került elő. E három ipari
létesítményt közös hamuzógödör kötötte össze, haszná
latuk a (házi vagy ipari hulladékként visszatöltött) sze
kundér leletanyag (La Tene edénytípusok és észak-itáliai,
import kerámiatöredékek) alapján a Kr. u 1. sz. harma
dik negyedére keltezhető. A késóobi falak miatt csak rész
ben feltárt fazekasműhely térszintjénél mélyebben csak
egy Kr. u. 3. századi, fahordóval bélelt kutat és egy késő
bronzkori (Váli-kultúra) hulladékgödör részletét sikerült
kibontanunk.
A területet az újkorban mintegy 1,5 m vastagság
ban feltöltötték. A telek északi végét két újkori (É-D és
K-Ny irányú) pince foglalta el. A telek déli részén ba
rokk kori ház alapozása, körülötte és a falak alatt is szá
mos újkori szemétgödör került elő. Ezek egyike, egy
méhkas alakú gödör j elentős mennyiségben vaseszkö
zöket (fúró, fogó, ásó, vasvilla stb.) rejtett. Három kutat
találtunk a területen, ebbó1 kettő kővel kirakott falú új
kori kút volt a terület középső részén. A harmadik (a
telek déli részén) nagyméretű gödör alján összeszűkü
lő, gerendavázas sierkezetű török kori kút volt. A telek
középső részén megritkultak az objektumok, a két kút

mellett alig néhány szemetesgödröt találtunk. A terü
let északi részén is kevés gödröt találtunk. Ezek egyiké
ben építési törmelék és török kori kerámia mellett négy
darab emberi koponya is előkerült, ami talán a Buda
visszafoglalása utáni romeltakarításhoz köthető. Szin
tén az északi részen került elő egy törtköves felület rész
lete is. A terület középső részén sárga agyagpadló rész
lete került elő, de hozzá tartozó cölöplyukakat nem tud
tunk megfigyelni.
Munkatárs: Földesi Szilvia.
HABLE TIBOR - VÉGH ANDRÁS

5 7. Buda pest, II. Kacsa u tca 1 1 .
Ró, Kö, Tö
2005. október 3. és december 9. között építkezést
megelőző feltárást végeztünk a telken. A terület a kö
zépkorban Buda város Szentpétermártír városrészének
peremén helyezkedett el. Magáról a telekró1 közelebbi
információval nem rendelkeztünk.
Mintegy 25 m hosszan csupán a keskeny telek Ny-i
sávját tárhattuk fel. Ezt a részt teljes mértékben kitöl
tötte egy a Kacsa utca vonalától induló, közel 30 m
hosszú, É felé hosszában kibővített és kissé keskenyedő,
téglaboltozatú újkori pince. A pince eltömedékelése a
beló1e elóK.erült leletek szerint csak az utóbbi 20-30 esz
tendóoen történhetett meg. A pince padlója alatt nagy
számú római kori objektum került elő, török kori vagy
középkori objektumokra nem bukkantunk.
A pincétó1 északra eső telekrészen (az ásatási terü
let egynegyedén) a vastag újkori feltöltési rétegben egy
lótetemekkel, építési törmelékekkel betöltött II. világ
háborús bombatölcsért, egy 18. századi emésztőt, vala
mint az objektumokban és a réteganyagokban is szegé
nyes török kori-középkori rétegekben egy fél emberi és
egy fél szarvasmarha(?) vázat tártunk fel, mindkettőt
deréktól felfelé; az állati vázból a koponya is hiányzott.
Munkatársak: Hable Tibor, Földesi Szilvia régészek,
Berecz Barbara ásatási technikus.
VÉGH ANDRÁS

58. Budapest, I I . Ka pás u tca 2 1 -2 5 .
Ró, Á , Kk, Tö
2005. június 9. és november 7. között megelőző régé
szeti feltárást végeztünk a telken. A területet 1989-ben
szondázó ásatással már megkutatták, de akkor csak az
újkori rétegekig hatoltak le, régészeti réteget, obj ektu
mokat nem értek el. Az idei ásatáson a barokk telek
szerkezetek, laza török kori és sűrű középkori beépített
ség volt megfigyelhető, valamint római kori rétegződés
és objektumok kerültek elő.
A telek déli végében (az egykori Kapás u. 19. sz.
telken) kiástuk a 18. századi építésű barokk ház alap
jait, melynek legkorábbi j árószintjét egy korabeli faze
kasműhely rontott;-- selejtes edényeinek töredékeivel
töltötték fel egy új abb j árószint kialakításakor. A jó-
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részt homokkóbó1 rakott falú ház alaprajzi szerkezete
eltér a szokásos (szoba, konyha, kamra) beosztástól,
szobáit 2 m széles részekre osztották, több helyiség
ben kályhaalapozást is találtunk. Feltételezzük, hogy
ebben a házban működött a fazekasműhely. Buda
visszafoglalását követően a területen földmunkákat vé
geztek, az eredetileg enyhén lejtős felszínt vízszintes
re alakították, maj d ezután osztották ki a telkeket ház
építés céljából.
A terület közepén egy török kori ház alapjait talál
tuk, É-i és K-i falának alapozását földbe rakott kövek
és téglák alkották, D-i és Ny-i falának nyoma sem volt.
Valószínűleg itt egy tereplépcsőre építették a faházat,
melynek két oldalát komolyabban alá kellett alapozni.
Két kővel kirakott falú tárolóvermet, egy gerendavá
zas kutat és számos szemétgödröt tártunk fel körülöt
te. Mind a házalap, mind a vermek falából faragott kö
veket (boltozati bordák, ablakkeretek töredékei) emel
tünk ki, amelyeket a török korban, az utca másik olda
lán álló Irgalmasság Anyja karmelita kolostor omlado
zó falainak részleges bontásakor hozhattak ide. A telek
É-i végén egy nagyméretű (10x5 m) beásást találtunk,
melynek közelében a leletek tanúsága szerint egy ko
vácsműhely működhetett. Betöltésében nagy mennyi
ségű 17. századi kerámia, kecskeszarv-csapok és renge
teg vasbuca volt.
A középkorban sűrű, külvárosias beépítés j ellemezte
a területet. Két 15. századi, két 14. századi házat, és ezek
hez tartozó szemétgödröket, valamint két 13. századi
objektumot hozott napvilágra az ásatás. Az egyik 15.
századi ház (két helyiséges? faház) közvetlenül az utca
mellett, azzal párhuzamosan húzódott. Hozzá tartozó
járószintet nem, csak K-i gerendafalának lenyomatát ta
láltuk meg, valószínűleg emelt fapadlója lehetett. A má
sik ház (kőfalú, egy helyiséges) kavicsos mészhabarccsal
szilárdított törtköves falának alapozását jóval északabbra
találtuk. Ennek az épületnek vastag, sárga, tapasztott
agyagpadlója volt. A két 14. századi épület a terület kö
zepén, illetve ettó1 K-re húzódott. Habár leletanyaguk
egykorú volt, alaprajzuk nem mutatott egymáshoz il
leszkedést. Az egyik ház (?) tulajdonképpen egy 6x4 m
szélességű, 60 cm mélységű beásás volt. Belső járófelü
letét sárga agyagréteggel kenték ki, amely nem ért ki a
gödör széléig, csak a négy sarkán és a hosszanti oldalá
nak felénél. Ezeken a helyeken félkörszerű füleket ta
pasztottak a padlóra. Ezek valószínűleg a verem vagy
veremház szerkezetének felmenő falaival álltak kapcso
latban. Bejárata az É-i oldal hosszanti falának közepén
volt. A másik ház cölöpszerkezetes faház volt, melynek
K-i, Ny-i és D-i cölöplyuksorát tudtuk feltárni. A ház
déli falának tartóoszlopait sárga agyagos tapasztással
erősítették meg a föld színén. Több szemétgödröt,
hamusgödröt, sütőgödröt és egy kővel kirakott falú ku
tat bontottunk ki.
A két Árpjd-kori objektum közül a� �gyik egy sze
métgödör volt, amely a 14. századi cölöpszerkezetes ház
fala alatt húzódott, a másik pedig egy ismeretlen rendel-

tetésű, sekély, kifli alakú beásás, melynek egyik lekerekí
tett végét sárga agyaggal tapasztották ki. A rendkívül ma
gasan álló talajvíz miatt sok szerves anyagot találtunk;
szinte teljesen épen maradt a török kori kútnak a geren
daváza, egy négyzetes szemétgödörnek a karóbélése és
egy középkori gödörben ép bőr cipőtalpakat leltünk.
Munkatárs: Kondorosy Szabolcs régészhallgató.
BENDA J uorT - HABLE TrnoR

59. Budapest, I I . Medve utca 2 5-29.
Ró, Á. Kk, Tö, Ú
2005. április 5. és október 28. között megelőző feltárást
végeztünk az ingatlanokon (Hrsz.: 13569/2; 13570/3). A
mintegy 1300 m2-es felület ÉNy-i negyedében, É-D-i irá
nyú, római kori út bolygatott részlete került elő, Ny-i
oldalán kőfalas beépítés maradványaival. Az út K-i ol
dalán Kr. u. 1 . sz. végén-2. sz. elején használt fakonst
rukciós építmény szűkebb és tágabb környezetében 4
kutat, 2 kemencét és egyéb, különböző rendeltetésű göd
röket találtunk.
A 18. században épült házak pincéi és a telkek ud
varaiba ásott korabeli szemétgödrök, kutak mellett igen
sok olyan szemétgödröt találtunk, amelyeknek ásása és
betöltése az 1670-1690 évekre tehető. Az ezekben a göd
rökben talált leletanyag egynegyede 17. századi török,
háromnegyede 17. századi, de jellegzetesen barokk ke
rámia volt. Úgy gondoljuk, hogy Buda visszafoglalásá
nak ostromakor (az itt táborozó katonák által) keletke
zett hulladékot takarították el.
Öt török kori ház részletét sikerült feltárnunk, köz
tük volt cölöpszerkezetes, gerendavázas, vályogtéglából
épült, részlegesen és félig földbe mélyített is. A házak
fekvése mind illeszkedett a Medve utca középkori vo
nalához. Körülöttük gazdag török kori leletanyagot tar
talmazó szemétgödrök helyezkedtek el. Fontos megem
líteni azokat az igen nagyméretű és mély tárolóverme
ket, melyek közül egynek szinte épen megmaradt a fa
kéregbó1 készült bélelése.
Három 15. századi ház nyomait találtuk meg a terü
leten. Az egyik egy kis négyzetes alakú verempince,
melynek lejárata a hátsó (K-i) oldalon az altalajba fara
gott lépcső volt. Ez egy gyakori pincetípus a Víziváros
ban: rendszerint az utcára meró1egesen fekvő, több he
lyiséges hosszú faházak végében alakították ki, oldalait
általában törtkóbó1 falazták vagy fával ácsolták ki. A má
sik két faház gerendavázas szerkezetű volt, a terület dé
li sávjában fekvőnél nyomon lehetett követni a telket
határoló kerítésfal vonalát is. A házak körül feltártunk
szemétgödröket, valamint egy hatalmas méretű ciszter
nát. Az 5 m átmérőjű, kráterszerű verem közepén egy
törtkóbó1 és téglából szárazon rakott kút kávája nyúlt
felfelé. Létesítési ideje a 15. sz. második felére, meg
szüntetése, betöltése pedig a 16. sz. első felére tehető a
leletek tan.úsága szerint.
Az ásatás különleges és nem várt eredménye egy
14-15. sz. fordulójára datálható, nagyméretű árokrend-
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szer előkerülése volt. Méreteire j ellemző, hogy lénye
gében az egész ásatási területet (45x40 m, 1800 m2) el
foglalta. Egyelfüe azonosítatlan, ipari jellegű tevékeny
séget végezhettek rajta, valamely anyagnak a mosására
használták. Szerkezete a következó'képpen nézett ki: egy
K-Ny-i irányú csatorna föág (szélessége 80 cm, mélysé
ge 60 cm) a nyugati irányban 8 alágra bomlott (széles
ségük átlagosan 60 cm, mélységük 40-60 cm) , melyek
először D felé, majd különböző ívekben K felé kanya
rodtak. A föághoz közelebb lévó'k szinte félkörösen, az
egyre távolabb lévó'k fokozatosan szélesebb ívben. Az
árkok egy nagyj ából 20 m hosszú, 7 m széles, É-D-i irá
nyú, lapított ovális alakú gyűjtó'tóba futottak bele. Azok
az árkok, amelyek közelebb voltak a föághoz egyene
sen, azok, melyek távolabb, egyre nagyobb ívvel kanya
rodtak a tó déli végéhez. A gyűjtó'tó közepe táján egy
törtkó'bó1 szárazon rakott kávájú kút mélyült a földbe.
Mivel jobbára a teljes szerkezet eló'került, ezért rekonst
ruálni lehet a „működését" is. A kútban állandóan meg
található, esetleg a tómederbe túlfolyó természetes ta
lajvizet felmerték a föágba, amely végigfutott azon és
egyenletesen eloszlott az alágakba. Itt átmosta a számunk
ra még ismeretlen anyagot és visszaömlött a tóba. Az ár
kokban talált leletanyag a 15. sz. elejére keltezhető, a
tómeder betöltésében 15. sz. közepén használt, aljáról 14.
sz. végi kerámia került elő. Feltételezzük, hogy az árkok
rövidebb ideig voltak használatban, mint a tó és a kút.
A várthoz képest jóval kevesebb Árpád-kori obj ek
tum került elő. Lényegében csak egy félig földbe mélyí
tett veremházat találtunk, de a kemence hiánya miatt
inkább tárolóhelyiségnek tartjuk. A réteganyagban is
csak rendkívül kis mennyiségű 1 3 . századi kerámia volt.
A letetek között kiemelkedő jelentőségűnek számít
egy teljesen ép bronzpecsétlő török felirattal és egy ke
rámiából készült domborműves lap töredéke. A Krisz
tus töviskoszorúval való megkoronázását ábrázoló j ele
net igényes kidolgozású, valószínú1eg dél-német műhely
műve.
Munkatárs: Prokopp Margit régészhallgató.
BENDA JUDIT - HABLE TIBOR

60. Budapest, I l l . Aquincum polgárvá ros
Ró
A BTM Aquincumi Múzeuma 2005-ben számos nagy
beruházáshoz kapcsolódóan végzett régészeti feltárást
az aquincumi polgárváros területén. (Lásd az illusztrá
ciót a 1 96. oldalon!)
A 2005. május 7. és augusztus 2. között megszakítá
sokkal végzett munka a szentendrei HÉV római kori vá
rost átszelő szakaszának rekonstrukciójához és a Szent
endrei út felújításához kapcsolódott. A sokszor igen mos
toha körülmények és a szűk határidó'k ellenére minden
eló'került jelenséget sikerült megfelelő módon dokumen
tálni. Külön kiemelnénk, hogy az építési munkák során
semmilyen megtartandó régészeti emlék (pl. fal, tető
omladék stb.) nem károsodott.

A rekonstrukció során oszlophelyeket, kábelárko
kat alakítottak ki, ezeket feltártuk, metszeteiket doku
mentáltuk. Nagyobb felül et{í munkára azonban csak a
sínpárok felszedése után, a zúzottkő-ágy eltávolítása
után nyílt lehetőség.
A polgárváros középső szektorában legutóbb az
1 977-1979 között elvégzett Szentendrei út szélesítés
hez és a HÉV sínek áthelyezéséhez kapcsolódóan volt
lehetőség feltárásra és műemléki helyreállításra. Ekkor
került sor az aquaeductus pillérsorának, az azt K feló1
kísérő utca, és tabernasor hátsó traktusainak feltárásá
ra, illetve az ún.forumkörzet alaprajzának tisztázására.1
A jelenlegi felújítás során a római kori települést
É-D-i irányban több területen érintették a munkálatok.
A pontszerű munkahelyek miatt az eló'került falrészle
teket, járószinteket, omladékokat nem lehetett ismert
épületekhez kötni, ezért - ahol lehetett - a keleti város
rész ismert épületeihez tájoltuk ó'ket.
A város északi falán kívül, az amfiteátrum magassá
gában (HÉV megálló peronja) kábelfektetés során É-D
irányú, fehér murvás, habarcsos útfelület-részlet mu
tatkozott (1). Korhatározó leletanyag hiányában a konst
rukciót nem lehetett keltezni.
Dél felé, a forumtól északnyugati irányban (vasúti
töltés déli oldala) csak bolygatott rétegsorokat tudtunk
megfigyelni oszlopalapozásokban (2) . A mai felszín alatt
kb. 1 , 8 m mélységben bukkant csak elő bolygatatlan
szint, objektum nem került elő.
A forum magasságában több ponton is végeztek
fölmunkákat: oszlopalapozás és kábelfektetés során egy
épület É-D-i és K-Ny-i falrészleteit (azaz falsarkot) si
került azonosítani, hozzá tartozó terrazzopadlóval, fe
lette égés- ill. omladék.rétegekkel (3) . Az É-D-i fal Ny-i
oldalán fehér vakolatot is megfigyeltünk. A fal mellett
négyzetes alaprajzú faoszlop helye is mutatkozott. A kö
zeli kábelárokból küszöbkő töredékei kerültek elő, má
sodlagos helyzetben. A forum déli részének magassá
gában egy további K-Ny-i falszakasz is eló'került, szór
ványként egy 4. századi kisbronz éremmel.
Ugyanebben a zónában kialakított további oszlop
alapokban épület- és tetőomladékokat dokumentáltunk.
A bontások során nagy mennyiségű leletanyag is eló'ke
rült (kerámia, terra sigillata, állatcsont) .
D éli irányban, a polgárváros középső részén több
újabb oszlophelyet alakítottak ki, ezekben épületomla
dékok, planírozások és terrazzopadló-részletek mutat
koztak (4) . Újkori anyaggal kevert, épületomladékos fol
tokat dokumentáltunk ugyanitt a zúzottkő felszedése
során is.
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Póczy K.: Aquincum - castra, canabae, colonia. BudRég 25 (1984)
15-25. 20-21.; Zsrn1 P.: A Budapesti Történeti Műzeum ásatásai

és leletmentései 1976-1982 között. 21. Aquincum polgárváros.
Hrsz: 19418, 19430, 1969 5 . R11rlRf,e 25 (19R1) 1 61-16?..; KARA M.:
A Budapesti Történeti Műzeum ásatásai és leletmentései 19761982 között. 95. Szentendrei űt. BudRég 25 (1984) 473.
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A macellum magasságában a pályatükör alatt igen
magasan egy épület több falrészlete került elő (5). Az
értelmezhető alaprajzot mutató épületnek a fűtőcsator
náját sikerült feltárni, terrazzopadló-töredékekkel. Az
épületet K-i irányból fűtötték, eló'került praefurniuma is.
A város déli részén (a mai romkert déli határával
szemben) egy K-Ny-i irányú falszakaszt bonthattunk
ki, öntött padló részletével (6).
A város délifalán kívül is több alkalommal végeztek
földmunkákat, de itt már az igen vastag újkori feltöltés
miatt régészeti jelenségeket nem tudtunk megfigyelni.
A régészeti munka során mélyebb rétegeket is érin
tő feltárásra nem volt lehetőség, csak a felszínen előke
rült jelenségeket dokumentálhattuk. Munkánkat lézer
szkenneres felmérés gyorsította, így a sokszor extrém
körülmények között zajló munka ellenére is pontosan
dokumentáltuk az előkerült jelenségeket. Bár a munka
során - mint említettük - elsősorban pontszerű adatok
hoz jutottunk, a rekonstrukció által érintett teljes felü-

letet (mintegy 400x10 m) geofizikai módszerrel, talaj
radarral is átvizsgáltuk. A felmérés eredményeinek kiér
tékelése ugyan jelenleg is tart, az azonban már most
látszik, hogy a mérési eredmények a polgárváros topog
ráfiai képét sokban kiegészíthetik, illetve azok a koráb
bi kutatások során nyert információkat is értelmezhe
tővé teszik.
2005. augusztus 10. és október 26. között több ütem
ben végeztük a Szentendrei út felújításához kapcsoló
dó régészeti kutatásokat. Az útrekonstrukció során nagy
méretű és mélységű földmunkákat végeztek. A feltárt
felületek nagy része 2x3 m alapterületű, 2 m mély göd
rök vagy 0,6-1 m széles, 1-1,5 m mély árkok, melyek
nagy részét meglévő vezetékekre nyitották, így legtöbb
ször csak a metszetfalakat tudtuk dokumentálni.
A területen korábban 1977-1979 között zajlott ré
gészeti feltárás. Ekkor.került sor a települést É-D-i irány
ban átszelő vízvezeték pillérsorának, az itt haladó út
nak és a város É-D-i főútját nyugat feló1 szegélyező
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tabernasor hátsó traktusának feltárásra, a forumkörzet
alaprajzi tisztázására és részben műemléki helyreállítá
sára.2 A jelenlegi földmunkák a polgárváros ÉÉK-i, illet
ve D-i részét érintették; általában erősen bolygatott ré
tegsorokat tudtunk csak megfigyelni.
A város É-i részén megnyitott felületekben, az É-i
városfalon kívül az újkori bolygatások miatt már nem
voltak értékelhető jelenségek. Közvetlenül a városfalon
belül római épületek elplanírozott maradványai, épü
letomladékok mutatkoztak, többnyire erősen elpusztult
állapotban (7) . A terület északi részén 1979-ben Zsidi
Paula azonosította és tárta fel a polgárváros északi vá
roskapujának tornyait, árkait és a városból kivezető „A"
utca részletét.3 A jelenlegi földmunkák során a Krempel
malom falrészletei is előkerültek (8) . Ugyanitt, kissé Ny
felé (a Szentendrei út burkolata alatt) az omladékok alatt
már csak egy korábbi kőporos járószint, majd a polgár
város É-i részén több helyen megfigyelt feketésbarna
agyag és a sárga agyagos altalaj mutatkozott (9, 10). Dél
felé már É-D-i irányú falak is jelentkeztek sóderes j áró
szint-maradványokkal. Ezeket egyelőre nem tudjuk is
mert épületekhez kötni. A fentiek mellett köves omla
dékokat és agyagtégla-planírozásokat is dokumentál
tunk. Alattuk megfigyeltünk egy sötétbarna agyagos ré
teget majd a sárga altalajt. A Szentendrei út nyugati ol
dalán igen jó állapotban, „magasan" megmaradt vakolt
falat és járószintet dokumentálhattunk (11 ) . Ugyanezen
a területen a Szentendrei út korábbi fázisait, a patakot
átívelő újkori híd alapozását is megtaláltuk (12). Az új
korban slírűn bolygatott rétegekbó1 római felirattöre
dék is eló'került.
A polgárvárosiforumtól ÉNy-ra ismét megfigyelhet
tük a tavalyi évben már dokumentált É-D-i irányú fal
részletet és égésrétegeket, illetve alattuk a feketésbarna
agyagot és a sárga altalajt (13).4 A forummal szemben,
Ny felé az erősen bolygatott nyugati metszetben felte
hetően aforum-komplexumhoz tartozó K-Ny irányú kő
falak részleteit, vörös égett és faszenes szinteket (járó
szintek?) , omladékokat és alul az ismert feketésbarna
agyagot és a sárga agyagos altalajt figyeltük meg (14) . A
polgárváros északi részén nyitott felületekben tehát
többnyire azt tapasztalhattuk, hogy a városfalon kívül,
illetve annak közvetlen belső környezetében már igen
lepusztult állapotban maradtak meg az emlékek. A Pók
utcai kereszteződésben elég magasan kerültek elő épü
letomladékok, míg közvetlenül a töltés É-i lábánál ugyan
ismét erősen lepusztult állapotban, de már falrészletek
is mutatkoztak, járószintekkel. Érdekes megfigyelés,

2
3

4

Lásd az előző j egyzetet!
Zsrn1 P.: A Budapesti Történeti Múzeum ásatásai és leletmenté
sei 19764982 között. 82. Pók u. - Krempel- malom. Hrsz: 23276/
2. BudRég 25 (1984) 471-472.
T. LÁNG 0.: Az Aquincumi Múzeum kisebb feltárásainak hely
színei és eredményei a 2004. évben. 17. Budapest, III. ker„ Szent
endrei út (Hrsz: 193210) 22r228.

hogy ez utóbbi helyen K felé csökkenő intenzitású je
lenségsort tapasztaltunk (nem volt nyoma pl. falnak, és
az „A" utca vonalát sem találtuk) nagyrészt szintén erő
sen elplanírozva. A vasúti töltés déli oldalán, a város
központhoz közelebb eső részeken, változó állapotban
ugyan, de mindenütt eló'kerültek épületmaradványok.
A metszetekben mutatkozó sárga altalaj és feketésbarna
agyag magasságadatai ugyan pontszerűek, de feltételez
hető, hogy a terület kb. a vasúti töltés zónájától D felé
lejtett (mélyebbek a falalapok is), a töltés É-i oldalától É
felé pedig emelkedett.
A város déli részén kevesebb földmunkát végeztek.
A városfalon belül, a romterület déli határával szem
ben Ny felé a helyreállított taberna-k egyikének folyta
tásaként egy K-Ny irányú falrészlet került elő, amely
közel 2 m magasan, igen jó állapotban maradt fenn, al
só részén fehér vakolattal (15) . Sok földmunka zajlott a
déli városfalon kívül is, itt az igen vastag újkori feltöltés
miatt régészeti réteg, jelenség nem került elő. A föld
munkák mellett az idei évben sor került a S zentendrei
út két sávja között, az 1977-79-ben helyreállított vízve
zeték-pillérsor területének megtisztítására és az itt hú
zódó modern támfal rekonstrukciój ára. A munkálato
kat itt is figyelemmel kísértük, a korábbi feltárások ál
tal érintett területen újabb jelenségeket nem tudtunk
megfigyelni.
A Szentendrei út rekonstrukciójához kapcsolódó ré
gészeti munkák tanulsága, hogy bár a terület ásatások
kal korábban nem érintett részeit komolyan bolygatták
a különböző közművek, a római város épületei, járószint
j ei és omladékai a legtöbb ponton még jól vizsgálhatók.
2004. november 10. és december 6„ illetve 2005.
május 10. és július 1. között végeztük az ún. „Aquincu
mi Híd és kapcsolódó úthálózata" c. project tervezésé
hez szükséges örökségvédelmi hatástanulmány eló'ké
szítő régészeti feltárásait, az aquincumi polgárváros É-i
városfalán belül, annak közvetlen közelében (Pók u. vo
nala) .
A terület közvetlen környezetében két alkalommal
folyt régészeti kutatás. 1946-47-ben Szilágyi János ugyan
ezen a területen három kisebb, hosszúkás alaprajzú épü
letet talált (LXIV-V. épületek: raktárhelyiségek?) útrész
lettel, illetve az északi városfal egy kisebb szakaszát.5 A
területtó1 ÉK-re, már a város falán kívül (Pók u.-Péter
u. sarka) 1984-ben Zsidi Paula épületrészletet és útfe
lületet regisztrált. 6 A telek nyugati szomszédságában (III.
Pók u. 1 .) szintén az idei évben és e proj ekthez kapcso
lódóan került sor szondázó jellegű feltárásra, ott a Szi
lágyi J. által LXV. számúként azonosított épület K-i fal
szakasza került elő.

5
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Sz1LÁGYI J.: Jelentés a Fővárosi Ókortörténeti (Aquincumi) Mú
zeum k11t.MAs�iról f>-' sznzeményeiró
1 n 1945-1948. évek folya
mán. BudRég 15 (1950) 303-331.
Zsrn1 P.: III. Pók - Péter u. BudRég 25 (1984) 472, nr. 83.
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A Pók utcai Csatornázási Művek területén (Hrsz:
23229/1) ismét megnyitottuk a 2004. év l\éső őszén
visszatemetett kutatóárkot, amelyet É-D-i irányban húz
tunk az Aranyhegyi- pataktól a Pók u. vonaláig (16) .7 A
feltárás a jelenlegi felszín alatt közel 4 m mélyen folyt,
így dúcolásra is sor került, illetve a folyamatosan feltö
rő talajvíz is akadályozta a munkát.
Az igen vastag (2,5 m) újkori feltöltésbó1 (amely va
lószínűleg Szilágyi J. kutatásait követően, 1947-tó1 ke
rült a területre, árvízvédelmi célból) római kori oszlop
bázis is eló'került. A feltöltés iránya jól mutatta az akko
ri terepviszonyokat: a patakparti terület erősen lejtett
mind déli, mind pedig keleti irányba.
A töltés alatt az árok teljes hosszában (kb. 22 m)
egy É-D-i irányú, 60 cm széles, habarcsba rakott kőfal
vonult végig, leágazás nélkül. A falvonulat feltehetően
a Szilágyi-féle LXIII-LIV. számú hosszúkás alaprajzú
épületek egyikéhez tartozott. A fal erősen megdó1t helyenként ki is borult - kelet felé, omladékai a fal mind
két oldalán megtalálhatók voltak. A kutatás során egyér
telműen kiderült, hogy a fal Ny-i és K-i oldalán más
más rétegsorral kell számolnunk.
A fal nyugati oldalán, a legújabb kori feltöltés alatt
további DNy-ÉK-i, illetve egy K-Ny-i árok bolygatta a
római rétegsorokat. Ezek alatt, az árok szinte teljes
hosszában két rétegben elplanírozott újkori anyaggal ke
vert római habarcsos, épülettörmelékes szintek jelent
keztek: ezekbó1 vörös sávos freskótöredékek mellett nagy
mennyiségű kerámiaanyag is származik. Alattuk vékony
kavicsos szint, maj d vastag, változatlanul újkori homok
réteg mutatkozott, felületén É-D-i irányú, a fallal pár
huzamos sávokkal (keréknyomok?) . Ez alatt egy, a fallal
párhuzamos, sötétbarna agyagos betöltésű, teknős aljú,
nagy valószínűséggel vízelvezető árok következett. Az
újkori rétegsor alját ismét egy sárga homokréteg jelez
te, alatta a polgárváros északi részén, több helyen meg
figyelt erősen vizes, fekete, agyagos szint mutatkozott.
Az ezen a területen legkorábbinak tartható római kori
rétegbó1 nagy mennyiségű állatcsont került elő, illetve
pollenmintát is gyűjtöttünk. A természettudományos
vizsgálatok eredményei szerint a késóbbi polgárváros
északi része a római kor kezdeti szakaszában még mo
csarasabb, sással és egyéb vízinövényekkel benőtt rét
lehetett. A geopedológiai vizsgálatot dr. Mindszenty
Andrea és Horváth Zoltán, a malakológiai vizsgálatot
dr. Krolopp Endre, míg a pollenanalízist Medzihradszky
Zsófia végezte, munkájukat ezúton is köszönöm.
A fal Ny-i oldalán az újkori - feltehetó1eg az árvíz
védelemmel összefüggő - tereprendezések tehát szinte
teljesen leborotválták a kultúrrétegeket: az egykori épü
lethez tartozóan semmilyen járószintet, eredeti omla
dékot nem sikerült dokumentálnunk, csak a legkorábbi
római kori talajszint volt megfigyelhető.
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A fal keleti oldalán, az újkori töltés alatt rómaival
kevert újkori szintet találtunk, majd alatta már a fal nagy
mennyiségű, kidó1t kőomladékát találtunk. Az omladék,
amely a teljes felületen végighúzódott É-D-i irányban,
igen vastagnak bizonyult. A bontások során egyértel
művé vált, hogy az omladék egy, a fallal párhuzamos
árok betöltése, amely minden bizonnyal a Szilágyi-féle
falkutató árok volt. A fal erős K-i irányú dó1ésének is a
kutatóárok kiásása lehetett az oka. Az épületfal ezen,
K-i oldalának kövei, egyelőre ismeretlen okból néhány
helyen erősen átégett állapotban voltak.
Az újkori bolygatás alatt vastag szürke homokréte
gek következtek, majd két különböző jelenség kezdett
körvonalazódni. Egyrészt a római kori épületfal mellett,
azzal párhuzamosan kb. 3 m széles, É-D-i irányú út
földrétegeit találtuk, ezeket mélyebb kátyúk szabdalták,
amelyekbó1 nagy mennyiségű kerámiaanyag, üveg
edény, amphora (rhodosi), terra sigilata anyag és meg
lepően nagyszámú, kerámiatöredékbó1 faragott játékko
rong, illetve alsó szintjéró1 egy igen kopott Agrippa(!)
nagybronz került elő (postumus veret) . A rétegeket lát
hatóan többször elönthette a víz (rozsdafoltos, szabály
talan elszíneződések) , az ép edények magas száma is
arra utal, hogy hirtelen kerülhetett víz a területre. A
szórványként több ponton előkerült laposabb kövek az
egykori burkolathoz tartozhattak. A kátyúk kirajzolta
keréknyomok távolsága 140 cm, amely megfelel a ró
mai kocsik tengelytávolságának.8 Az útról egy trachitból
faragott hypocaustum-oszlop is előkerült, másodlagos
helyzetben.
Az út K-i oldalán újabb épület homlokzata nyílha
tott, erre utalnak azok a kavicsozott, illetve épülettör
melékes szintek, amelyek már a tanúfal alá húzódtak és
a metszetek tanúsága szerint lejtettek az út felé. Az épü
lethez egyik fázisában porticus is tartozhatott: erre utal
nak az É-D-i irányítású, kövekkel körberakott faoszlo
pok maradványai. Összesen 4 ilyen oszlophelyet regiszt
ráltunk. Ez azonban a már említett igen korai, fekete
agyagos szinten mutatkozott, amely azt j elezheti, hogy
ez az útvonal, illetve épület már a megtelepedés korai
időszakában is létezett.
A feltárás során tehát a kőépület alaprajzát és funk
cióját ugyan nem sikerült tisztázni, de a polgárváros
szerkezetére és a terület korai használatára vonatkozóan
fontos új információkhoz jutottuk: a kőépületet K feló1 É
D-i irányú utca határolta, amelyet egykor kó1apokkal bur
koltak. A keréknyomokból és az útrétegekbó1 előkerült
nagy mennyiségű ép leletanyag gyakori elöntésre utal.
Az út K-i oldalát újabb épületek szegélyezték, egyikük
legkorábbi előzményéhez faoszlopos homlokzat tartozott.
Az útrétegek kátyúiból eló'került Agrippa-érem és egyéb
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korai leletanyag arra utal, hogy a római hódítás legko
rábbi időszakában is használták már a területet.
Az „Aquincumi Híd és kapcsolódó úthálózata" c.
projecthez tartozó következő megkutatott terület a Ny
felé szomszédos, Pók u. 1. sz. telek volt (17) . A telken
mindössze 30 m2-nyi területet tárhattunk fel, amelynek
eredményeképp megállapíthattuk, hogy az a nagymé
retű bolygatás, amely a szomszédos telek Ny-i felében
megfigyelhető volt, itt már nem érint további régészeti
rétegsort.
A területen az igen vastag (2 m) újkori feltöltés alatt
már megjelent egy É-D-i irányú, római kori habarcsba
rakott kőfal, amely a korábbi rajzi dokumentáció alap
ján azonos a Szilágyi J. által 1946-47-ben részben fel
tárt LXV. épület K-i falával.9 A fal két oldalán a korábbi
kutatóárkok is eló'kerültek.
A falhoz tartozó rétegsorok közül tetőomladék-rész
letet, K felé pi11ért és visszabontott falrészletet, i11etve
egy vékony sóderes j árószint-darabot sikerült azonosí
tani, majd ezek alatt a fal Ny-i és K-i oldalán is vastag
homokos-márgás rétegsorok következtek.
A feltöltési rétegek alatt már a fal széles zoklirésze
következett, i11etve erre ráhúzódva K felé nagyobb kö
ves réteg, Ny-i irányban pedig ismét egy kavicsos szint
mutatta a következő, a kőfalas periódushoz tartozó leg
korábbi járószint-horizontot.
A zokli alatt újabb falalap szabálytalan, földbe rakott
törtköves részlete került elő, illetve ez alatt már a legko
rábbi római kori rétegsor mutatkozott, világos és sötét
szürke homokrétegek és legalul a már több területen re
gisztrált feketésbarna agyagréteg formájában. Ez utóbbi
sajnos a gyorsan emelkedő talajvíz miatt nem volt vizs
gálható. Ebbó1 a rétegbó1 pannoniai pecsételt kerámia és
lezoux-i (?) terra sigi11ata töredéke származik.
A fenti rétegsor alapján tehát egyértelműen látszik,
hogy a polgárváros É-i részének épületei itt még jó álla
potban, részben járószintekkel együtt maradtak meg.
Szintén jól vizsgálhatók a legkorábbi római kori perió
dus maradványai is.
Munkatársak: Hárshegyi Piroska, Lassányi Gábor,
Zsidi Paula régészek.
T. LÁNG ÜRSOLYA

61 . Budapest, I l l . Beszterce u tca Li-6.
Ró
2005. június 6. és október 21. között építkezést megelőző
feltárást folytattunk a telken, amely a katonaváros DNy-i
területén, az amphitheatrum közelében található.
A legkorábbi objektumok K-Ny-i irányú vízleve
zető árkok voltak, amelyeket feltehetően a hegyró1 szár
mazó agyagcsuszamlást követően már nem újítottak
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meg. A telek középső részén K-ró1 Ny-i irányba erősen
lejt a terület. A mélyedésben agyagtéglás planírozási
rétegeket figyeltünk meg. Feltehetően a markomann
háborút követő tereprendezések során a még mindig
mélyebb Ny-i területeket laza feltöltéssel egyenlítet
ték ki.
A feltárás során a legiotábor déli kapujából (porta
principalis dextra) kivezető, É-D-i irányú, többszörö
sen megújított út folytatását találtuk meg. Az útnak a
Ny-i szélét találtuk meg, teljes szélességben nem állt mó
dunkban feltárni, mert nyomvonala a jelenlegi utca alá
esett. A Ny-i oldala mentén vörös kövekbó1 épített csa
tornaaknát (túlfolyót vagy tisztítóaknát) tártunk fel, vi
szonylag jó állapotban. A hozzá tartozó csatornaveze
ték folytatása nem maradt meg. A különböző, egymás
tól kissé eltérő útszéleket a megújítások és egy késó'bbi
nagy beásás elpusztította. A legkorábbi kó'bó1 épített út
alját nagyobb kövekbó1 építették, majd erre egy véko
nyabb sóderréteg került, amelyet végül lapkövekkel fed
tek. A lapköves útburkolatot már csak a legfelső útré
tegnél állt módunkban megfigyelni. A megújítások so
rán az új útrétegekhez nem készítettek többréteg{í ala
pozást, hanem egyszerű sóderréteget terítettek el. Az
eddigi kutatások alapján úgy tűnik, hogy az É-D-i utat
természetes kiemelkedésre építették, ettó1 Ny-ra és D
re a terület erősen lejtett. Az út Ny-i felén épületre uta
ló nyomokat a késó'bbi bolygatások miatt nem nyílt le
hetőségünk megfigyelni, talán egy épület kövezett-só
deres járószintjére utal a kutatási terület ÉNy-i részé- .
ben megfigyelt vörös sóderes felület.
A legkésó'bbi É-D-i irányú úttal egyidejűleg, arra
meró1egesen egy K-Ny-i irányú utat létesítettek, amely
nek nagy, fehér téglalap alakú kövekbó1 épített alapo
zása teljesen eltér az É-D-i irányú úttól. Az említett K
Ny-i irányú út mellékút vagy bekötőút lehetett a jelen
legi Bécsi út alatt húzódó római úthoz. Arra nincs ada
tunk, hogy ellenkező irányba, K felé az amphitheatrum
felé is továbbvezetett-e. Az útkereszteződés nyomait a
késó'bbi beásások nagyrészt elpusztították.
A késő római korban az É-D-i út funkcióját elvesz
tette, amelyre a késői beépítések falkiszedései utaltak.
A mészégető kemence és az útrétegre planírozott vörös
agyagos réteg (talán tűzhely vagy kemence) már a ró
mai kort követő létesítményekre utal.
KIRCHHOF ANITA

6 2 . Budapest, I l l . Bécsi út 6Li.
Ró
2005 júniusában megelőző feltárást végeztünk a (Hrsz.:
14740/1) telken. A Kis-Kecske hegy K-i lejtőjén fekvő
ingatlanon ismét az aquincumi canabae territoriumá
hoz tartozó, Kr. u. 2. és 3. századi temető csontvázas,
illetve hamvasztásos rítusú sírjai kerültek elő. A beépí
tésre szánt telek teljes felületét (467 m2) sikerült feltár
nunk.
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6 3 . Budapest, I l l . Béká smegye r, Névtelen u tca
(Hrsz. : 636Li li / 1 )
LT, Ró, A, Kö
2005 folyamán vízellátást szolgáló csatorna lefektetésé
hez kapcsolódóan a 250 m hosszú, ám mindössze 0,50,6 m széles közműárkot régészeti feltárás keretében ás
tuk ki.
Erre a Barát-patak déli oldalán máig látható kis
singi Pusztatemplom romjaitól 400 méterrel délebbre
került sor. Árkunk a Dunára nagyj ából meró1egesen
futott, azaz az egykori Duna-part 250 m hosszú kereszt
metszetét kaptuk meg. A keresztmetszet egy Ny felé
emelkedő hajdani partot, vagy térszíni hullámokkal j el
lemezhető magas ártéri környezetet tárt fel. A j elenle
gi j árószintró1 - K-ró1 Ny felé - leásott 1 ,5 m mély köz
műárok alja az eredeti terepfelszín mainál erősebb lej 
tése miatt a K-ró1 számított 50. méternél elérte az al
talajt, amely sárgás árnyalatú, világos olajbarna színű
folyami üledékrétegként jelentkezett. Innentó1 nyugat
ra az árok alját az altalaj szintjén, illetve késóbb már
benne alakítottuk ki, azonban ezen a 200 méteres sza
kaszon sem régészeti objektum, sem leletanyag nem
került elő. A K-ró1 számított 0-50 m közötti szakasz
teljes hosszán nem adatott meg a lehetőség, hogy az
altalajig mélyüljünk, ezt azonban a 0-16 m közötti sza
kaszon megtettük. Itt azután több objektum is napvi
lágot látott.
Az árok első 16 méterén az altalaj fölötti, sötét szür
késbarna színű, kőzetlisztes agyagréteg 1,5 m vastagsá
gú volt. A csak ebbe a rétegbe ásott objektumok nem
váltak el a környező réteg színétó1, így foltszerűen érzé
kelni nem lehetett őket. Az egyik ilyen objektum pon
tos kiterj edésének ismerete nélkül tártunk fel egy össze
gömbölyödött testtartású kutyacsontvázat, amelyet több
kisméretű, egy rétegben leterített amorf mészkődarab
ból összeállított ágyazatra fektettek. A kisméretű csont
váz ép, jó megtartású, mellette mellékletet nem talál
tunk. Az előzetes archeozoológiai vizsgálat szerint a 101 2 hónapos korában elpusztult nőstény csontozatán be
tegség nem hagyott nyomott. Egy korábbi leletmentés
alkalmával Nagy László is talált rituális kutyatemetke
zést a Barát-patak közelében, ahol egy felhagyott LT D
kori raktárvermet alakítottak át sírgödörré. Az ép csont
vázat ott is amorf mészkődarabokból kialakított ágya
zatra fektették. A két kutyasír kialakításának teljes ha
sonlósága miatt egyelőre a Névtelen utcai kutyasírt is
kelta korinak tarthatjuk.
A kutyacsontváztól kissé nyugatabbra, egyazon ré
tegbó1 ép, avar kori fazék került elő. A kézzel formált
edény világosszürke színű, pereme tölcséresen kihajló,
ujjbenyomkodással tagolt. Az edény egyéb részein dí
szítést nem alkalmaztak. Az oldalán fekvő edény a be
lekerült földön kívül mást nem tartalmazott.
Az altalajban kirajzolódó objektumok közül első
ként a kutyasírtól keletre futó É-D irányú, „V" átmetsze
tű árkot említjük, amelynek a közműárokba eső 0,5 m
hosszú szakaszából csekély mennyiségű kelta kerámia-

töredék került elő. Kelet felé továbbhaladva nagymé
retű, a közműárok szélességén mind északi, mind dé
li irányban túlnyúló, egyenetlen aljú gödröt találtunk,
amelybó1 döntően LT D, de amellett egyéb őskori és
néhány római kori, szürke házikerámia-töredék ke
rült elő.
A Pusztatemplom környékéró1 ismert legkésóbbi ré
gészeti korszakot, a középkort a jelenlegi feltárás alkal
mával egy mészégető kemence és a hozzá tartozó föld
be mélyített mi'.íhely képviseli. A 14-15. századi mész
égető kemence alsó részét a talajba mélyítve alakították
ki, felső részét pedig minden égetés előtt paticsból húz
ták föl. A kemencéhez tartozó földbe mélyített obj ek
tum az utolsó mészégetés után széttört patics-búbbal
töltődött vissza. A kemencében és annak környékén is
nagy mennyiségű faszenet, meszet, a korábbi égetések
bó1 visszamaradt anyagokat találtunk.
A kemencével ellátott objektum egy korábbi perió
dusba tartozó gödörházat vágott. A mélyen az altalajba
leásott gödörház fala rendkívül jó minőségű paticsból
készült. Az építmény vizsgálat alá vonható része leke
rekített sarkú téglalap házformát sejtetett. Az építmény
kibontására nem nyílt mód. A paticsfalból két kerámia
darab került elő, egy LT D és egy kora Árpád-kori (10.
sz.) oldaltöredék. Terminus post quem datálásra vonat
kozó információt az utóbbi kerámiatöredék szolgáltat,
eszerint a ház a 10. és 14-15. sz. között volt használat
ban.
BUDAI BALOGH TIBOR

6 Li . Budapest, I l l . Csúcshegy,
Harsány-lejtő É Ny-i rész ( H rsz. : 206Li6, 20655 /6)
B, V, LT, R ó, Á
2005. március 30. és július 22. között végeztünk próba
feltárást a területen, mely az antik topográfia alapján
az aquincumi municipiumhoz tartozó territoriumon fek
szik. Kutatási előzményeihez tartozik Nagy Lajos feltá
rása a közelben (1937), mely az úgynevezett csúcshe
gyi villát eredményezte (jelen területtó1 Ny-ra) , vala
mint az 1970-es években Németh Margit és Szirmai
Krisztina leletmentése, végül 1996-ban Zsidi Paula pró
bafeltárása. Az elóbbiek a helyi őslakosság temetkezé
séhez köthető emlékeket, az utóbbi pedig a római kor
több periódusából származó építmény- és telepnyomo
kat, valamint Árpád-kori falu maradványát eredményez
te. A feltárások eredményei a területró1 ekkor készült
kis felületű geofizikai felméréssel, valamint a beszerzett
légi fotókkal kiegészítve az egész Csúcshegy alatti Har
sány-lejtő területének több történeti koron keresztül tör
ténő intenzív hasznosítását j elezték. Ezért vált szüksé
gessé a területre tervezett lakópark kialakításához kap
csolódóan egy kiterjedt kutatás, mely a DK-i és az ÉNy-i
területrészen különböző módszerekkel végzett próba
feltárást jelentett.
Az ÉNy-i kutatási területen Zsidi Paula 1 996-os ása
tásának eredményei indokolttá tették, hogy nagyobb fe-
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lületen vizsgáljuk meg az akkor dokumentált j elensé
gek összefüggéseit és a lelónely kiterjedését a tervezett
lakópark megvalósítása előtt. A korábbi ásatási felüle
tek közelében két tömbben, összesen 3300 m2-t kutat
tunk meg.
Az 1 . szelvénycsoportot az 1996-os ásatási terület
tó1 D-re, a 20655/5 helyrajzi számú telken nyitottuk. A
30 m széles, 70 m hosszú, K-Ny irányú felület Ny-i vé
gén 30-50 cm vastagságú humuszos réteg fedte a leg
magasabban jelentkező objektumokat, K-en azonban az
újkori mélyszántás még az őskori jelenséget is bolygat
ta, így a különböző korú telepekhez tartozó járószintek,
felszínek vizsgálatára csak kisebb felületeken volt lehe
tőségünk.
A 2. szelvénycsoportot az 1 996-os árkok É-i és D-i
oldalán, illetve az 1 ., 2„ 3., 4., 9. árkok részleges, újbóli
feltárásával alakítottuk ki, összesen 12 db 10x10 m-es
felületen.
Árpád-kor Óbudaörs falu: Az összesen dokumen
tált 488 rétegtani egység közül az azonosítható korúak
64,5%-a bizonyult középkorinak. A 1 1 -12. századi, fel
tehetó1eg Óbudaörssel azonos falunak 7 házát, számos
kemencéjét, köztük 3 kemencebokrot alkotó objektumát
tártuk fel. A házak szórtan helyezkedtek el, irányuk több
nyire ÉK-DNy. A földbe ásott lakóépületek több típus
ba sorolhatók. Egyrészt a korban általánosnak tekintett
ágasfás-szelemenes szerkezetű veremházakat bontot
tunk ki, másrészt több esetben tártunk fel az eló'bbiek
hez képest valamivel nagyobb alapterületű házakat, me
lyeknél a gödör sarkaiban is találtunk cölöplyukat, egy
esetben, pedig az oldalfalak közepén verték le a cölöpö
ket. A házakban részben vagy egészben kövekkel kira
kott kemencét építettek, amelyet az É-i oldal valame
lyik sarkában helyeztek el a ház földfalain belül. A há
zakon kívüli külső, nagyobb méretű kemencék néme
lyikét megújították, egy esetben megfigyelhető volt,
hogy egy korábbi kemence elbontása után eltérő tájolá
sú kemencét építettek közel azonos helyen. A házak kör
nyezetében feltárt számos méhkas alakú tárlóverem
egyikében, rendkívüli helyen és módon eltemetett fel
nőtt férfi csontvázát találtuk.
A település szerkezetére, illetve annak változásaira
engednek következtetni azok a sekély vízelvezető árkok,
melyeket esetenként 30-40 m hosszan is követhettünk
a területen. Némileg önálló egységet alkotnak a falun
belül az 1 . szelvénycsoport Ny-i végénél feltárt vasol
vasztásra, vasmegmunkálásra utaló objektumok. Az
ugyancsak földbe ásott befoglaló objektumokban egy
egy kisméretű, erősen átégett, salakos falú tűzhely mel
lett több vassalakkal és szénnel betöltött kisebb gödröt
találtunk, köztük a szintén vassalakkal és égés nyomait
magán viselő nagyobb mészkőtömbökkel.
Római kor falusias jellegű építkezés, gazdasági jel
legű területhasználat: A római kori bennszülött telep
pel hozható összefüggésbe az azonosított korú rétegta
ni egységek 8, 7%-a. Ezek, bár szórtan az 1 . szelvénycso
portban is jelentkeztek, föként az 1 996-os ásatás köze-
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lében, a 2. szelvénycsoportban, annak is a Ny-i felén
mutattak nagyobb sűrűséget. Egy biztosan házként azo
nosítható objektum mellett (aminek kemencéjét még
1996-ban tártuk fel) több nagy, szabálytalan alakú göd
röt bonthattunk ki, ezek közül némelyik hossza a 7 m-t is
meghaladta. A telep legkorábbi leletei közé tartozik
Agrippa Caligula által veretett posztumusz érme, két
kisebb gödör leletanyaga tisztán kelta (késő La Tene)
jellegű volt (fésűzött, grafitos fazekak, S-profilú tálak,
kétgombos fibula) . A többi feltárt objektumban azon
ban nagy számban voltak jelen római kerárniatípusok,
helyi és import áru egyaránt. A terület használata a kör
nyező villák létesítésének időszakában sem szűnt meg
hirtelen, erre utalnak az objektumok betöltésébó1 elő
került téglatöredékek. A terület késő római kori hasz
nálatáról tanúskodik egy szó rványként előkerült
Valentinianus-érme.
Az őskor különböző szakaszaiból származó telepü
lésnyomok: Az összes azonosított rétegtani egység
19,9%-a őskori. Az 1. szelvénycsoport K-i felében a késő
bronzkori urnamezős kultúra több települési objektu
ma került napvilágra. Egy részük nagyobb, erősen ré
tegzett betöltésű, gazdag leletanyagot adó gödör, me
lyek turbántekercses tál peremei, lapos fogóbütykös fa
zéktöredékei, felhúzott fülű csészetöredékei a Hallstatt
AB periódusra datálják a telep korát. Két egymás mel
letti gödör egy komplett bronzkori háztartás hulladé
kát tartalmazta (bronzsalak és olvadék, háló- és agyag
nehezékek, edények, állatcsontok) . A kevés feltárt cö
löplyuk semmilyen rendszerbe nem illeszthető, a sekély
árkok azonban talán házhelyeket keríthettek, illetve víz
elvezető szereppel bírhattak. Építési áldozat céljából ás
hatták a földbe azt az edényt, melyet paticstöredékekkel
raktak teli. A megtelepedés folytonosságát a 2. szelvény
csoport K-i végén feltárt, a korai vaskorra keltezhető
nagy tárolóverem bizonyítja. E területen ezenkívül csak
szórványosan fordultak elő őskori objektumok.
Jelen kutatással egyelőre nem tudtuk megnyugta
tóan lezárni azoknak a köves, apró köves jelenségeknek
az értelmezését, melyek összefüggően mutatkoztak a 2.
szelvénycsoport közepén, K-i felén. Az ÉNy-i, Ny-i irá
nyú sávok, foltok 20-30 m széles területet csaknem tel
jesen fednek, Ny-ra kőanyaguk szórványosan további
legalább 10 m-es sávban követhető. Geológiai vizsgála
tuk is megtörtént. A megmunkálatlan, gyakran lapos
darabokból álló törmelékek közvetlenül a sárga agyag
altalajon terült, illetve különböző profilú (szabályos tek
nő alakú, illetve V-alakú) mélyedéseket töltött ki. A legin
kább határozott kontúrokat, vonalakat mutató foltok
nál általában egyértelmű, áramló közegben kialakuló
üledékes (zsindelyes) szerkezet volt megfigyelhető.
Ugyanakkor az ezek alapján feltételezhető folyásirány
nem egyeztethető össze a jelenlegi domborzattal.
A középkori és római objektumok minden esetben
vágták a köves jelenségeket. Az egyik késő bronzkori gö
dör indítási szintje is magasabban jelentkezett, mint a
köves sávok szórvány anyaga. Ugyanakkor a kora vas-
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kori gödörb e félig betöltött állapotban olyan nagy
mennyiségű kőzettörmelék omlott, ami a gödör szélei
nek természetes pusztulásával nem magyarázható. Ma
gukban a köves sávokban, vagy azok alatt egyáltalán
nem került elő régészeti lelet.
Az egymást területileg nagymértékben fedő külön
böző korú telepek határait egyik irányban sem értük el
az idén megnyitott felületeken. Várható, hogy a telepü
lések minden korszakban, minden irányban még tovább
terjedtek.
HAVAS ZOLTÁN - KÁRPÁTI ZOLTÁN - SZILAS GÁBOR ZsrnI PAULA

65. Budapest I l l . , Csúcshegy, Harsánylej tő DK-i rész
Ró
2005. március 3 1 . és május 6. között szondázó kutatást
végeztünk a Harsánylejtő utca-Virágosnyereg utca
Solymárvölgyi út által határolt területen, a hegy déli
oldalán. Bár a területen régészeti feltárás még nem tör
tént, a 2004-ben végzett terepbejárás eredményei, illet
ve az itt végzett geofizikai felmérések és légi fotók tanú
sága szerint római kori megtelepedés nyomai voltak vár
hatók.
Összesen 5 kutatóárkot jelöltünk ki K-Ny, illetve
É-D-i irányban. A közel 700 m hosszú, 50 m szintkü
lönbségű hegyoldalon kialakított felületek mindegyiké
ben dokumentáltunk jelenségeket, amelyek a j elenlegi
felszín alatt 20-40 cm-re jelentkeztek. Az intenzív szán
tás a jelenségek nagy részét erősen megrongálta, illetve
sokat pusztított a lelónelyen az igen erős talajerózió is.
Régészeti jelenségek már a hegyoldal É-i részén, a
patak partján mutatkoztak: itt erősen szétszántott álla
potban közel négyzet alakú épületmaradvány legalsó,
földbe rakott kősora (kb. 60 cm széles falakkal) került
elő, környezetében 2 cölöplyukkal. Járószintnek egy Ny
ra 2 m hosszú téglalap alakú, égett, hamus, paticsos és
agyagtéglás betöltésű 1 m mély beásás került elő. Be
töltésében pannóniai pecsételt kerámia, S-profilú tálak,
fazekak, terra sigillata tál (lezoux?) nagyméretű töre
dékei voltak. Az objektum funkcióját egyelőre nem le
het meghatározni. A jelenségeket fedő rétegbó1 szintén
igen gazdag római kori kerámia- és téglaanyag került elő.
A hegyoldal legdélibb és egyben legmagasabb pont
ján húzott árkunkban É-D-i, illetve meghatározhatat
lan irányú, földbe rakott falak (mérhető pontjaiknál át
lagosan 60-80 cm szélesek) és omladékok alj a került elő,
amelyek a geofizikai kutatások alapján egy nagymére
tű, D felé húzódó épületegyütteshez tartozhattak. Kör
nyezetébó1 leletanyag nem került elő.
A terület É-i és D-i végén nyitott, épületmaradvá
nyokat tartalmazó árkok között, a hegyoldal középső ré
szén kialakított három kutatóárokban további kőomla
dékok sávjai, egy közel É-D-i irányú, földbe rakott, 60
cm széles fal, illetve ezt K felöl kísérő két cölöplyuk ke
rült elő.
T. LÁNG ÜRSOLYA

66. Buda pest, I l l . Duna-meder,
az É -i összekötő vasúti hídtól É -ra
1

A 2005. június 13-án Tóth Tamás és Hámori Zoltán geo
fizikusok által végzett műszeres mederfelmérés célja a
tervezett „Aquincumi híd" nyomvonalának régészeti fel
derítése előtti műszeres térképezés volt. A szeizmikus
radaros felmérés alkalmas a meder térképezésére, vala
mint az eltemetett objektumok kimutatására. Mivel a
kutatási terület Aquincum polgárvárosának közvetlen
közelében található, ezért régészeti jelenségek eló'kerü
lésével számoltunk.
A felmérés kimutatta a meder általános morfoló
giai sajátosságait: A jobb part előtt egy 200 m széles se
kély pad található, maj d a meder hirtelen alábukik.
A vasúti híd pillérei előtt jelentős recens üledék-felhal
mozódás található.
A felmérés több, a mederbó1 kiálló, illetve elteme
tődött jelenséget mutatott ki. Ezek nagyobb része pont
szerű, kisméretlí, illetve vagy a pillérek előtti felhalmo
zódáshoz, vagy a part menti kövezéshez kapcsolódik.
A kiértékelés után néhány jelenségró1 feltételezhető,
hogy régészeti lelóbelyhez kapcsolódik, ezeknél víz alatti
régészeti kutatást kell végezni. Ezek az alábbiak:
1. A jobb parti platón, több helyen is megfigyelhe
tők nagyméretlí, részben a mederfenékbó1 is kiemelke
dő objektumok.
2. A sodorvonal közepén, a balról számítva 2. híd
pillér felett 100 m-rel egy nagyméretű objektum van
betemetődve, részben kiáll a fenékbó1 .
TÓTH JÁNOS ATTILA

67. Buda pest, I l l . Folyondár u tca-Remetehegyi ú t
Schmidt park
Ró
A Kolostor úton 2005. augusztus 23-28. között lelő
hely-ellenőrző bej árást végeztünk. A 2004. évi Kolos
tor úti szakfelügyelet során talált római épületrészlet,
és több régebb óta ismert lelóbely közelében, a Folyon
dár utca és a Remetehegyi út találkozásánál, attól K-re
nagy mennyiségben találtunk római kerámiát, építő- és
fedőtéglát a felszínen. A leletek egy kb. 1 5-20 m-es su
garú területen, az utcák találkozási pontjától közvetle
nül K-re lévő meredek, erősen erodálódó rézsűn talál
hatók. A legtöbb leletet tartalmazó erdős-bozótos rész
a Folyondár utca É-i végénél álló kereszttó1 induló gya
logösvényen közelíthető meg. A parknak ezen a részén
több helyütt építési törmeléket és háztartási hulladé
kot terítettek, ezért nem volt biztosan megállapítható,
hogy a leletek helyben kerültek felszínre, vagy más
honnan hozott talajjal kerültek ide. A leletek nagy szá
ma, és elterjedése minden esetre az elóobit látszik alá
támasztani. Az összegyűjtött kerámia közt 2-3. száza
di házi és import kerámia, dörzstál, terra sigillata is
van, a téglák közt egy a legio II Adiutrix (3 . század?)
bélyegét viseli magán. Egy tegula mammata töredék,
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a már említett fedő- és falazótéglák, valamint a kerá
mialeletek jellege miatt okkal feltételezhető egy fűtött,
téglafedésű 2-3. századi lakóépület maradványainak
jelenléte a j elzett helyen, vagy annak közvetlen köze
lében.
HAVAS ZOLTÁN

68. Buda pest, I l l . H ajógyári-sziget
U, LT, Ró
2005. január 28. és február 1. között régészeti megfi
gyelésnégeztem a H ajógyári-sziget É-i részén. Az épü
let K-Ny-i irányú, hosszanti oldalainál 1 20x180 cm-es
alapozó gödrökben végezhettük megfigyeléseinket, az
É-D-i irányú rövidebb oldalakon a gödrök 80x80 cm
esek voltak. A terület ÉK-i részén lévő 4„ 6. és 7. ala
pozó gödrökben kerámiatöredékek kerültek elő, ame
lyek az újkó1wri dunántúli vonaldíszes kerámia fiata
labb, Zselíz-időszakára keltezhetők. Hasonló rétegtani
viszonyok között kerültek elő fiatalabb DVK kerámia
töredékek a D-i oldal K-i szakaszának 25„ 26„ 27. sz.
alapozó gödreibó1 is. A 27. sz. alapozási gödörben egy
enyhén ÉK-DNy-i irányú, 40 cm széles, a jelenlegi fel
színtó1 100 cm-ig lemélyedő teknős aljú árok részletét
tártuk fel. Az árok feketés sötétbarna betöltésében má
sodlagosan bekerült fiatalabb DVK töredékek és egy
grafitos anyagú LT D hombár peremtöredéke került
elő. A 6. sz. alapozó gödörben két római tegula töre
déket is találtunk.
H. KÉRDŐ KATALIN - M. VIRÁG ZSUZSANNA

69. Buda pest, I l l . Kenyeres u tca 2 1 .
Ró
2005. május 24-3 1 . között régészeti feltárást folytattunk
a régészeti védettség alatt álló telken (Hrsz.: 17353) . Azt
megelőzően, május 2-23. között csak régészeti megfi
gyelést végeztünk a szomszédos épületek alapozásának
megerősítésén él.
2004-ben a közeli Kenyeres utca 15. számú telken
előkerült, többszörösen megújított cölöpszerkezetű épít
mény( ek) nyomai erre a telekre is áthúzódnak. Eddig
még nem sikerült ennek a cölöpkonstrukciós építmény
nek a kiterjedését meghatározni. Alatta egy sóderes, ró
mai járószint következett, amelyet már megfigyeltünk
a Kenyeres u. 1 5 . sz. telken is.
Ezt a szintet a Kr. u. 4. században többszörösen
megújított vízlevezető árkok bolygatták meg. Ezek irá
nyát, kiterj edését és funkcióját nem volt lehetőségünk
értelmezni.
Újdonságnak számít a szondázás során napvilágra
került késő római betöltésű, földbe mélyített objektum,
amelynek környezetében a többszörösen megújított
árokrendszer jelentkezett. Hasonló eddig nem ismert
Óbuda területéró1.
Konzulens: Madarassy Orsolya.
KmcHHOF ANITA

70. Budapest, Ill. Kolostor u tca

Ró
2005. augusztus 23-28. között régészeti megfigyelést vé
geztünk. Az újonnan létesített vezetékszakasz a 2004ben régészeti szakfelügyelet során dokumentált szakasz
közvetlen folytatása É felé, hossza mintegy 210 m. A
munkagödör mélysége 90-100 cm között mozgott, szé
lessége 40-60 cm. A gázcsőárok metszeteiben több, már
korábban bolygatott szakasz mellett nagyobb, természe
tes, illetve bolygatatlan rétegződést mutató területeket
is megfigyelhettünk. A teljes szakaszon egyenletes elosz
lásban összesen hat római téglatöredéket gyűjthettünk,
egyéb régészeti lelet nem került elő.
A Kolostor u. 26. sz. ház bejáratától É-ra nagyobb
mészkövek rendezetlen halmazát érintette a gázcsőárok.
A kövek az árok nyomvonalán és a K-i metszetben je
lentkeztek. A kövek elrendezésében semmilyen szabály
szerűséget, kősorokat, falstruktúrát nem lehetett meg
figyelni, nem találtuk nyomát kötőanyagnak, omladék
nak sem. A valószínlíleg mesterséges j elenség korához,
jellegéhez közelebbi támpontot nyújtó adatot nem gyűjt
hettünk.
HAVAS ZOLTÁN

7 1 . Budapest, I l l . Kunigu nda ú tja 36.
Ró
2005. augusztus 29. és szeptember 19. között próbaszon
dázást, majd megelőző feltárást végeztünk az ingatla
non (Hrsz.: 18762/5), alápincézett lakóépület építését
megelőzően.
A szomszédos telken (Kunigunda útja 38-40.) 2004ben római kori obj ektumokat, vizesárkokat és kutat ta
láltunk. A 19x4 m-es szondában az újkori feltöltés alatt
egy átlagosan 0,4 m vastag sötétbarna agyagos, humu
szos réteget értünk el. Ebbó1 jel entős mennyiségű ró
mai kerámia, építési törmelék és objektum került elő.
A feltárás során hat római sír került elő. Ezek közül
egy másodlagosan felhasznált kövekbó1 összerakott, ki
rabolt kó1áda-sír, amelynek az alját téglákkal rakták ki,
egy pedig téglából épített sír. A többi temetkezés közül
három csontvázas, egy hamvasztásos rítusú. Az egyik
csontvázas temetkezés lábánál kerámiakorsót, a tégla
sírban pedig egy szép állapotú egyfülű üvegedényt, va
lamint egy fenőkövet találtunk.
Az ásatás során megfigyeltünk egy vályogtégla épít
mény falainak lenyomatát, amely a kó1áda-sírra rész
ben ráfedett; továbbá a terület déli részén néhány folt
ban tegulás, kerámiás omladékkupacot, valamint né
hány cölöplyukat és beásást.
LASSÁNYI GÁBOR

72 . Budapest, I l l . Nánási ú t 3 9 .
Ő , Ró
A BTM Aquincumi Múzeuma 2005. március 29. és május 26. között két ütemben régészeti feltárást végzett a
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telken, ahol üdülőparkot kívánnak létesíteni, az épüle
teket alápincézik.
A terület az aquincumi polgárvárostól ÉK-re, a Du
na partján található. A K-i, Duna parti és a Ny-i részen
(a Nánási út szomszédságában) két-két nagyobb felüle
ten volt alkalmunk kutatni. Őskori és római kori objek
tumok egyaránt mutatkoztak, igen sok újkori bolyga
tással, egykori épületalappal.
A terület K-i, Dunához közelebb eső részén a réteg
sor legalján sárga agyagos, szigetszerű kiemelkedést re
gisztráltunk, ennek felületén beásást, cölöphelyet és egy
ÉK-DNy, ill. É-D irányú keskeny árkot figyeltünk meg.
A leletanyag alapján az objektumok őskoriak.
A Ny felé emelkedő területet a római korban vízte
lenítés céljából V alakú, K-Ny és É-D irányú árkokkal
„csatornázták". A most előkerült árkok - méretben, for
mában és mélységben - j ól illeszkednek a 2004-ben a
Nánási út 5-7. sz. alatt dokumentált árkokhoz. A körvo
nalazódó árokrendszer arra utal, hogy a római korban
a polgárvárostól É-ra eső, Duna-parti sávot valamilyen
- egyelőre ismeretlen - okból vízteleníteni kellett.
T. LÁNG ÜRSOLYA

7 3 . Budapest, I l l . Sel meci u tca 2 8-30.
Ró

2005. április 5-20. között építkezést megelőző feltárást
folytattunk a telken. A tervezett épület alapozásával elér
ték és az egyes lemélyítésekkel meg is bolygatták a ró
mai kultúrréteget. A természetes terepviszonyoknak
megfelelően a rétegek Ny-ról K-i irányban erősen lejte
nek, így a telek K-i végében már a régészeti rétegek az
alapozási sík alá kerültek. A terület ÉNy-i részében épü
letomladékra utaló köves felületek kerültek napvilágra,
amelyek alatt kerámiával, téglával, állatcsontokkal ke
vert réteget tártunk fel. A telek DNy-i felében egy ÉK-i
irányú, kb. 2 m széles, 70 cm mély árkot figyeltünk meg.
Ettó1 K-re még két párhuzamosan futó, szintén É-D-i
irányú kisebb vízelvezető árkok aljának nyomait doku
mentáltuk. Az árkokat és a római feltöltésű réteget több
helyen római beásásokkal bolygatták meg.
A területen még két csontvázas sírt tártunk fel, az
egyik melléklet nélküli, a másik nyakrészénél bronz- és
vasfüggők, oldala melló1 pedig egy textíliával összera
gadt ezüstérme látott napvilágot.
KIRCHHOF ANITA

71-1.

Buda pest, I l l . Sze n tendrei ú t felújítása

Ró

A Szentendrei út átfogó felújítási munkálataihoz kap
csolódóan 2005. július 6-18. között került sor a Derű
utca vonala és a Raktár utca közötti szakaszon (hrsz.:
1843 2, 18442) a régi gázvezeték felújítására, valamint
részleges kiváltására. A Szentendrei utat elválasztó sáv
ban, illetve helyenként a bevezető oldal belső sávjában
futó közműárok a római kori topográfiára vetítve a kö-

vetkezőképpen helyezkedett el: dél feló1 a castra legionis
praetenturája fölül indult, majd a Szentendrei út és Rak
tár utca sarkán álló Sztálin-barokk stílusú lakótömb dé
li frontjának vonalában érte el a tábor védműveit. Ezt
követően már a canabae ÉK-i negyedének reprezenta
tív épületei fölött folytatta útját.
Az árok telj es, közel 200 m-es hosszúságában a fel
töltésben maradt, alja csak helyenként, apróbb egyenet
lenségek miatt érhette el a legfelső, bolygatatlan, egy
kori humuszos talajszintként értelmezhető réteget. Ki
vételt az árok É-i végében hegesztés céljára kialakított
fejgödör j elentett, ahol tudatosan 25 cm vastagságban
(255 cm mélyen az úttest szintjéhez viszonyítva) , min
tegy 0,5 m2 alapterületű felületen belemélyült a boly
gatatlan római rétegbe. Ezen a felületen ín situ feküdt
az a freskórészlet, amelyet késó'bb Kirchhof Anita
megtisztított, és összeállított. Munkájának köszönhetően
egy összefüggő, növényi- és geometrikus díszítéssel ellá
tott, bolthajtásos mennyezet-részlet állt össze. A fejgö
dör Ny-i metszetében húzódó további freskódarabok sej
teni engedik a lecsúszott fal- és mennyezetfestmény
Ny-i irányú, úttest alatti folytatását.
Az árok középső és északi szakaszán szórványlelet
ként emberi csontok kerültek elő. Gondos kezek a régi
gázvezeték fejgödörbe eső szakaszának Ny-i oldalán ha
lomba gyűjtötték az eredeti közműárok kiásásakor fel
dúlt újkori sírok embercsont-anyagát (a koponyák kivé
telével) . A fejgödör K-i oldalán anatómiai rendben ke
rült elő egy sípcsont a hozzá tartozó szárkapocscsont
tal. A Szentendrei út-Raktár utca kereszteződésében egy
Ny-K tájolású, deszkakoporsós, női sír került elő. (A sí
rok az egykori kálvinista temetónöz - 1 744-1870 k.- tar
toztak, amely igazolhatóan legkésó'bb a 19. sz. elejétó1
már a Miklós tértó1 nyugatra terült el. A város terjesz
kedése következtében feladott temető teljes kiürítésére
nem került sor; Németh Margit még 2003 folyamán is
több újkori sírt talált a Raktár utcának a Szentendrei út
és Miklós tér közé eső szakaszán.)
A Raktár utcától délre több korábbi épület alapfala
is előkerült, ezek részint kó'bó1, részint téglából készül
tek. Utóbbiak a téglabélyegek tanúsága szerint a közel
ben működő Újlaki Téglagyár termékei voltak. A föld
be rakott kőalapozás kövei közül jellegzetes újkori má
zas kerámia, valamint porcelántányérok töredékei ke
rültek elő. Az épületmaradványok az Árpád-híd és Fila
tori-gát közötti útszakasz ma ismert arculatának kiala
kításakor (1950) elpusztított Majláth utcai házsor emlé
két őrzik.
Június 10-11 -én került sor gázcsóKiváltás címén a
Szentendrei út első átvágására az Akác-köz vonalában.
Június 18-24. között a második útátvágás az elsőtó1
mintegy 120 m-rel délebbre történt. Itt is egy korábbi
közműárok újbóli kibontására került sor. Régészeti je
lenségek megfigyelésére itt sem nyílott mód, azonban
az árok K-i végébe visszatöltött nagy mennyiségű lapos
kő egy elbontott, hajdani útfelületró1 árulkodott, míg a
nyugati végébó1 előkerülő roppant mennyiségű - ugyan-
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csak visszatöltött - kváderkő valaha egy kőépület építő
anyagául szolgált.
A Bogdáni úttól északra, a Filatori-gát területén a
budai főnyomócső rekonstrukciós munkálatai tették
szüks.égessé több szelvény megnyitását elsősorban a
Szentendrei úton, másodsorban a Búza utcában. A jú
nius 16. és július 11. között lemélyített szelvények a régi
közműárokba nyíltak, így régészeti jelenségeket nem
érintettek.
BUDAI BALOGH TIBOR

75. Buda pest, I l l . Szőlőkert u tca ii .
Ró
2005. március 1 2-30. között beruházást megelőző pró
baszondázást végeztünk a (Hrsz.: 18900/9) telken. An
nak déli részén egy É-D irányú 24x4 m-es kutatóárkot
nyitottunk, É-i részén többperiódusú római objektum
sort tártunk fel.
A feltárt objektumok (árkok, cölöplyuksor, geren
dalenyomatok, 0,5 m széles kőfal, kőomladék) valószí
nűleg, valamelyik Aquincum környéki római villagaz
daság, esetleg falusias település külső gazdasági építmé
nyéhez tartozhattak. A szonda déli részén a termett,
barna humuszos réteg erősen lejt D felé. A barna hu
muszból, egy apró bronzérem (follis) és római kerámia
került elő, de itt nem értük el a sárga agyagos altalajt.
LASSÁNYI GÁBOR

76. Buda pest, I l l . Zá hony u tca 7.

Ró
2005 folyamán több ütemben (március 24.-július 10„
október 1 1 -14„ november 1 1 -14„ december 8-9.) felü
leti feltárást végeztünk a 19333/48 hrsz. ingatlanon két
tervezett épület helyén.
A feltárás az egykori gázgyár létesítményei által sú
lyosan bolygatott területen folyt. A régészeti jelenségek
olyan sávokban és kisebb nagyobb felületeken kerültek
elő, ahol az újkori létesítmények sűrű hálózata szeren
csés módon megkímélt egy-egy területet. Ilyen volt az
egykori tehersínek alatti rész, és a terület K-i, Duna fe
ló1i része.
Történeti korú talajfelszínt sehol sem sikerült egyér
telműen azonosítanunk, a feltárt jelenségek, földbe mé
lyített objektumok, nagyrészt sírok voltak.
A feltárások a Duna-parti homokos talajban foly
tak, a különböző vastagságú homokrétegek között pe
dig homokkal keveredett humuszos rétegek utaltak geo
lógiai korú szárazabb időszakokra. A magas talajvízszint
és a rendszeres áradások miatt, a homokba ásott, leg
gyakrabban szintén homokos betöltésű objektumok pon
tos kiterjedésének megfigyelése gyakran nehéznek bi
zonyult, így a csontvázas temetkezések jelentős részé
nél nem tudtunk megfigyelni sírfoltot.
A munka során, a tervezett M jelű irodaépület tel
kén 93 sírt tártunk fel. Ezek közül 62 csontvázas és 31

hamvasztásos volt. A csontvázas sírok jelentős része ko
porsós temetkezés volt, ezenkívül két téglasírt és egy ko
molyabban megépített, falazótéglából készült, habarccsal
épített sírt találtunk. A csontvázas sírok közül hat olyan,
mellékletekkel ellátott temetkezés volt, amely csak mini
mális, vagy semmilyen csontmaradványt nem tartalma
zott, ezek méretük és esetenként a koporsószögek hely
zete alapján valószínűleg gyermeksírok lehettek.
A biztosan azonosítható hamvasztásos sírokon kívül
további tucatnyi olyan bolygatott, faszenes betöltésű
beásást találtunk, amelyekbó1 ugyan nem került elő csont
maradvány, de feltételezhető, hogy hamvasztásos sír le
hetett. A sírok egy része erősen bolygatott volt, sokat vág
tak el újkori falak és beásások, de néhány csontvázas sírt
már szinte biztos, hogy az ókorban kiraboltak.
Az ép sírokból, sőt néhány raboltból is gazdag sír
melléklet (kerámiaedények, üvegtárgyak, érem, ékszer,
csonttárgy, üveggyöngy) került napvilágra.
Az ékszerleletek között több bronzgyűrűt, egy achát
gyöngyöt, valamint egy 37 darabból álló vékony, félkör
alakú, kétszer átfúrt gagátlapokból álló karkötőt is ta
láltunk. Az egyik csontvázas temetkezés lábánál egy va
lószínűleg korábbi temetkezés kupacba rakott mellék
letét tártuk fel, amely két bronz festékesedényt, egy vas
tag, gazdag faragással díszített gagátkarkötőt, valamint
üveg- és további bronz- és vastárgyakat tartalmazott.
Drótból hajlított arany fülbevaló, ólomkeretű négyszög
letes tükör és Traianus bronzérme került elő egy csak a
koporsószögekbó1 kiszerkeszthető, alig 0,8 m hosszú
gyer meksírból.
Különleges leleteket tartalmazott két erősen feldúlt
4. századi téglasír. Az egyikbó1 egy smaragdgyöngy, a
másikból pedig egy aranybulla került elő. Ez utóbbi sír
közelében egy hamvasztásos sírban egy további bronz
bullát is találtunk.
A homokos talajnak köszönhetően legalább 14 csont
vázas temetkezésnél dokumentálni tudtuk a halott lá
bához tett, ill. a halott lábán lévő lábbelik vas talpszö
geinek maradványát. Ezek közül néhány alkalommal tel
jesen kirajzolódott a cipőtalp vonala.
Az előkerült legkorábbi hamvasztásos sírok - lelet
anyaguk alapján - a Kr. u. 2. sz. harmadik harmadára
datálhatók. A temető feltárt része intenzív használat
ban volt a 3 . sz. folyamán is. A csontvázas, számos mel
léklettel ellátott temetkezések jelentős része ebbó1 a kor
szakból származik. A gazdag téglasírok már a 4. sz. első
felére keltezhetó"k. A temető utolsó használati periódu
sát csak cipőmaradványokat tartalmazó vagy teljesen
melléklet nélküli, koporsós - vagy a testhelyzet alapján
csak textilbe csavart - holttestet rejtő temetkezések jel
zik, amelyek közül több valószínűleg a 4. sz. második
felére datálható.
Az M jelű tervezett épülettó1 DNy-ra szintén feltá
rásokat végeztünk a tervezett csarnok helyén (5. mun
katerület) . Itt a felső legújabb kori planírozott réteg el
távolítása után számos obj ektum, valamint több elpla
nírozott kisebb római építési törmeléket és leletanya-
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got tartalmazó omladékkupac rajzolódott ki a homo
kos talajban. A bolygatástól kevésbé érintett, mintegy
30x40 m-es területen ÉÉK-DDNy irányú, párhuzamos,
hosszú, keskeny árkok voltak megfigyelhetők egymás
tól átlagosan 1 -1,5 m távolságban. A félkör alakú beásá
sok metszetében esetenként megfigyeltük négyszög
letes, fekvő gerendák nyomát. A párhuzamos geren
danyomokat csak néhol keresztezték, általában nem
pontosan derékszögben olyan rövidebb keresztgeren
dák, amelyeken csak egy-egy gerendát kötöttek össze.
Az építményalapozás mellett néhány cölöplyukat is
megfigyeltünk, de ezek kis száma és a szerkezeti ele
mek mérete alapján könnyen elképzelhető, hogy itt nem
egy épületró1, hanem egy vizes területen kialakított
munkaplatform alapozásáról van szó. A gerendanyo
mokból csak minimális mennyiségű kézzel formált és
római korongolt kerámia került eló'.
A terület legmagasabb szakaszán a déli oldalon to
vábbi gerendalenyomatokat találtunk, valamint ezeket
vágó falalapozás kiszedett, habarcsos-kó'törmelékes vo
nalára bukkantunk. Az épületnek, amely legalább 11 m
széles és 13 m-nél hosszabb lehetett, megtaláltuk az
egyik D DNy-ÉÉK irányú zárófalát, amelybe három
KDK-NyÉNy irányú fal kötött be.
A megfigyelt jelenségek alapján a kiemelkedésen ál
ló fa-, majd a második periódusban kóoe átépített raktár
(?) épületet, a vizenyős területen nagy kiterjedésű mun
ka- vagy rakodóplatformok vehették körül. A meglehe
tősen kevés leletanyag alapján az épület pontos datálása
bizonytalan, talán a 3. században lehetett használatban.
LASSÁNYI GÁBOR

77. Budapest,

1

Ill.

Zápor utca 2 Li .

2005. június 13-23. között építkezést megeló'ző feltá
rást folytattunk a telek (Hrsz.: 17407) területének K-i
részében. Az ásatás kezdetekor a korábbi terveket mó
dosították és a mélygarázs szintjét megemelték, ezáltal
nem érték el és nem bolygatták meg a késő római teme
tő szintjét. A kutatás során a mélygarázs alapsíkját nyes
tük meg és a lemélyítéseket tártuk fel.
A liftaknában négy sír részlete és két cölöplyuk
beásása jelentkezett. A sírok eltérő tájolása és különbö
ző mélysége más-más periódusra utalt. A sírok mind
egyikét kirabolták, a szétszórt és csak részben visszado
bált, csekély m ennyiségű csonton kívül más leletanyag
nem került eló'. A sírokon kívül, a sírok beásásával meg
szakított római apróköves-sóderes vékony járószintet fi
gyeltünk meg.
KIRCHHOF ANITA

78. Budapest, I l l . Zápor u tca 2 6 .
Ró
Építkezést megeló'ző feltárást folytattunk az aquincumi
katonaváros területén fekvő telken. Várható volt, hogy

az ismert késő római temető É és Ny felé terjedt, és ezt
a területet is érinti.
Az alapozással kb. 10x12 m-es felülettel érték el a sí
rok beásásait. A feltárás során 16 késő római temetkezést
tártunk fel. A sírok szinte mindegyikét kirabolták, csak egy
esetben találtunk érintetlen csontvázat, sajnos ez is mel
léklet nélküli volt. A téglával kirakott sírokra tervszerűen
ástak rá, és nemcsak a csontvázat, hanem több helyen ma
gát a téglaépítményt is teljesen szétdúlták. Az egyik sír tör
meléke között hagymafejes fibula, egy másik sírból vas
lándzsa került elő, az egyik gyereksírból pedig ételmellék
letként szolgáló tányérokat és egy pohárkát találtunk. Sze
rencsés véletlennek köszönhető, hogy két temetkezés ese
tében, amelyeket korábbiakra ástak rá, csak a legutolsót
bolygatták meg a rablás során. A korábbi sírokból edény
melléklet és vastöredékek láttak napvilágot.
A temető folytatását É-i irányban a Kiscelli utcá
ban is megtaláltuk.
KIRCHHOF ANITA

79. Budapest, V. Dorottya utca 6.
Kk, Kú
2005 júliusában a telek belső udvarán (egykori Wurm
udvar) álló műemléképület, azaz a Hauszmann-csarnok
déli oldala mellet, illetve É-i hajójában végeztünk pró
bafeltárást. Közvetlenül a mai járószintet képező beton
aljzat alatt két árokban is késő középkori, átlag 1,3 m
vastag, É-D-i irányú kőfal maradványait tártuk fel. Ha
bár a fal kutatóárkokba eső szakaszai az újkori közmű
vekkel erősen bolygatott, só't egy helyen, a telken húzó
dó egyik téglacsatorna falába is belefoglalták, mégis több
ponton maradt meg felmenő részlet is. A fal felmenő
része kváderburkolatú, továbbá az 1. és 2. kutatóárok
ban a falat áttörő, azzal egy idóoen épült ajtó- vagy ka
punyílás részleteit is azonosítottuk. Jól m egfigyelhető
volt az építési réteg, amely a 15. sz. végi-16. századi le
leteket tartalmazó humuszos feltöltés tetején húzódott
végig. A fal használatához köthető rétegek 17-18. szá
zadi leleteket tartalmaztak, köztük egy habarcsba ágya
zott pallóburkolatos járószintszerű j elenséget is doku
mentáltunk a fal K-i oldalán. J elenlegi koronája nagy
részt a 19. sz. folyamán alakulhatott ki, elsősorban a te
lek beépülésekor. A fal Ny-i, azaz Duna feló1i oldalán a
mai felszíntó1 mérve átlag 3,5 m mélységig 18-19. szá
zadi feltöltési rétegek, alatta az altalajig késő középkori
leletek kerültek elő. A rétegek alapján a fal külső olda
lán húzódó árkot feltételezhetünk.
Az ásatás során kettő erősen bolygatott sír részle
teit is feltártuk. Az egyik tetem combtól felfelé eső ré
szét maga a kőfal vágta.
Az eddigi eredmények alapján a Pest városától É-ra
épült bástyarendszer részleteinek tekintjük a feltárt fa
lat, amelyet először 1542-ben, majd 1602-ben készült met
szeten láthatunk, azonban teljes kiépülése az 1680-as évek
első felében történt.

20 6

KÁRPÁTI ZOLTÁN

RÉG ÉSZETI KUTATÁS O K MAGYARO RSZÁGON 2005

80. Buda pest, V. Szerb u tca 9 „ 1 1 .
Á , Kö
2005. j anuár 10-27. között a Szerb u. 9. sz. műemlék
épület udvarán és három részbó1 álló pincéjében kivi
telezést megelőző szondázó kutatást végeztünk. Az ása
tás során az utcára meró1eges pinceszárnyban feltártuk
az újkori beépítést megelőző középkori ház falmarad
ványait, déli és keleti zárófalának egy részét.
Március 29. és június 20. között a szomszéd 11. sz.
telken folytattuk a munkát. A kutatási terület ÉNy-i fe
lén, 3,5-4 m mélységben tűzhelymaradványok, gödrök
nyomai mutatkoztak. Feltehetően a 13. században itt fek
vő Szent Erzsébet (Szentfalva) maradványait tártuk fel.
A telek K-i oldalán 2 m mélységben középkori ko
vácsműhely maradványai kerültek elő. Két - igen rossz
állapotban megmaradt - többször megújított kemencét,
több vassalakkal teli gödröt bontottunk ki. A telek újko
ri beépítése megsemmisítette a műhely jelentős részét.
ZÁDOR JUDIT

8 1 . Budapest, V. Váci u tca Li 7 /b
Á, Kö
2005. március 9-23 . között az Angolkisasszonyok Szent
Mihály Plébániájához tartozó pincehelyiségben kivite
lezést megelőző szondázó feltárást végeztünk. A pince
helyiség déli zárófalán, keleti és nyugati alsó falsíkján
már a kutatás előtt megfigyelhető volt a középkori tört
kő falazat. A 50 cm mélységű szint süllyesztése során a
helyiség ÉK-i végén négyszögletes (140x140 cm) mész
kő falazatú kút került elő. Beló1e 13-14. századi házi
kerámiát és nagyszámú üvegtöredéket (pohár, palack)
tártunk fel. A kút feltehetően egy épülethez tartozott,
amelynek mészkőfalában három gerendafészket talál
tunk. Mivel a kutatási területünkön kívül esett a ház
többi része, így semmilyen közelebbi adatot nem isme
rünk annak nagyságáról és funkciójáról.
Feltárási területünk déli oldalán a kúttal egy szint
ben, a sárga homokos altalajban szürke és fekete 13. szá
zadi edénytöredékek kerültek elő. Körülöttük tüzelés
nyomokat figyelhettünk meg. Feltehetően Pest korai
beépítésének maradványait tártuk fel.
A jelenleg É-D irányú, hosszanti pincehelyiséget
csak késó'bb, a 1 5-16. században építették. A helyiség
középső sávjában egymással szemben öt-öt 50-80 cm
átmérőjű, feltehetően tárológödör került elő. Betölté
sük középkori és újkori kerámia, valamint állatcsont volt.
Munkatárs: Fényes Gabriella régész.
ZÁDOR JUDIT

8 2 . Buda pest, V. Váci u tca 76.

Kö
2005. május 25. és június 7. között kivitelezést megelőző
szondázó feltárást végeztünk az épület udvarán. A kö
zépkori járószintet 3,5 m mélyen tártuk fel. Egy épület
köves omlásrétege, továbbá tűzhelymaradvány, közép-

kori kerámiatöredékek kerültek elő. A kutatási terüle
tünkön kirajzolódtak az újkori beépítés különböző fázi
sai, járószintjei és csatornarendszere.
ZÁDOR JUDIT

8 3 . Budapest, Xl. Kőérberek-Tóváros-lakópark
U , B, V, LT. N , Á
2005 folyamán folytattuk az előző két évben megkezdett
munkálatokat, a lakópark 4-5-6-7. lakótömbjeiben, az észa
ki autóbuszút déli oldalán, a 4-5-ös tömbök teljes alapte
rületén, a 6-7-es tömbök esetében átlagosan 20 m széles
ségben a tömbök É-i felén. Emellett elvégeztük a tömbö
ket elválasztó, É-D-i irányú utak feltárását is.
A kutatás során 227 őskori és népvándorlás kori ré
gészeti jelenség került elő. Az idei ásatás során a leletek
kor szerinti megoszlása jelentősen eltért a korábbi évek
ben tapasztaltaktól. Réz- és középkori leletek ezen a te
rületen már nem fordultak elő, a neolitikum objektu
mait (egy nagyméretű gödörrendszer és egy kemence)
pedig már csak a 4-es tömb ÉK-i sarkában sikerült fel
tárnunk. Ezzel meghatározhattuk a lelónely újkőkori
megtelepedésének nyugati határát.
Ezzel szemben továbbra is jelentős mennyiségben
jelentkeztek a kora bronzkori gödrök, amelyek többsé
gükben gazdag leletanyagot tartalmaztak. Kora bronz
kori házat továbbra sem találtunk, az objektumok több
sége a már korábban is észlelt „kúpos" betöltéslí áldo
zati gödör volt. Betöltésükbó1 nagy mennyiséglí állat
csont és kerámiatöredék került elő.
A terület középső részéhez hasonlóan, a 2005-ben
feltárt tömbökben is az északi 3 0-40 m-es sávban talál
tunk kora vaskori leleteket. Négyszögletes alaprajzú, fé
lig földbe mélyített házak, nagyméretlí gödörrendsze
rek és kisebb önálló gödrök jellemezték ezt a korszakot.
Valamennyi objektumtípus esetében feltűnő volt a be
töltésükbó1 előkerült, erősen átégett faltapasztás-töre
dékek mennyisége.
Feltártuk az előző években az 5-ös tömbben előke
rült nagyméretlí É-D irányú népvándorlás kori árokrend
szer további szakaszait, amely ezúttal K-Ny-i irányban
folytatódott a terület É-i részén, az 5-6-os tömbökben.
Több helyen megfigyeltük, hogy az árokrendszer, ere
deti funkciójának elvesztése után, esetleg agyagkiterme
lő helyként szolgálhatott, amelyre az árokba beásott, szá
mos, egyébiránt korban azonos leleteket tartalmazó gö
dör előkerülése is utal. A korszak félig földbe mélyített
épületeit az 5-ös tömb D-i és a 7-es tömb É-i sávjában,
hat-hét házas csoportokban, egymástól viszonylag nagy
távolságban találtuk meg.
A korszak talán legérdekesebb leletei az 5-ös tömb
DK-i felében előkerült, feltehetó1eg vasolvasztó kemen
ce, és a 7-es tömb egyik többszörösen megújított padló
jú háza volt.
A terület Ny-i szélén, az idei feltárási területet lezá
ró 2. sz. út feltárásakor egy kelta és egy kora Árpád-kori
félig fülbe mélyített ház is előkerült.
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Az Á rpád-kori Kánafalu 2003-ban elkezdett, maj d
a következő évben tovább folytatott feltárása 2005-ben
a terület déli, patakhoz közeli részén található 400 kö
zépkori obj ektum feltárásával zárult le. A 32 földbe mé
lyített ház az eddig megismert két csoportba osztható.10
A nagyszámú gödör legtöbb esetben kör alapraj zú, és
méhkas alakú volt.
A 2005-ben feltárt területen nagyszámú árok, árok
szakasz j elentkezett. Ennek az obj ektumfajtának a j e
lenléte azzal magyarázható, hogy a talaj erózió miatt a
patakhoz közeli, alacsonyabb területen vastagabb hu
muszréteg maradt meg, így a korábbi mezőgazdasági
tevékenységek ezeket az obj ektumokat kevésbé károsí
tották. Különlegesnek mondható a 3 806. sz. árok mind
méreteiben (az átlagos 20 cm-hez képest mélysége he
lyenként a 60-70 cm-t is elérte) , mind összetett szerke
zetében (egyes részein 3-4 párhuzamosan futó, néhol
egymásba ásott árokszakaszt is megfigyeltünk) .
Az eló'került leletek legnagyobb részét a korábbi
évekbó1 megismert 1 2-13. századi kerámiatöredék tet
te ki. Kiemelendő a két, fejjel lefelé babonás célból
elásott ép kerámia. Gödörbó1 került elő több kővel együtt
a templom ikerablakához kapcsolható oszlopalapzat, III.
Béla bizánci mintára vert nagyméretű bronzpénze, va
lamint egy aranyozott bronz ládikaveret is.
Munkatársak: Füredi Ágnes, Hancz Erika, Horváth
Antónia, Tézer Zita régészek, Németh Borbála egyipto
lógus, Winkler Mónika, Zandler Krisztián egyetemi hall
gatók, Bucskó Mihály, Dobos Csaba Attila, Hancz Krisz
tina, Koncz Dániel, Németh Katalin, Németh Tibor, Pet
rik Ildikó, Zöldy Sándor technikusok.
HORVÁTH LÁSZLÓ - HORVÁTH M. ATTILA TEREI GYÖRGY

8 .li . Budapest, Xl. S pa nyol-rét, Madár-hegy

Ró, Kö
2005. november 8-án terepbejárást végeztünk a Budaörsi
út-Felsóbatár út-Rupphegyi út-belterületi határ-Hosszú
réti út által határolt területen (Hrsz.: 1 289, 1296, 1528/3).
A terepbejárást a terület déli, az egykori kertészet
hez tartozó részén kezdtük meg. Ez a rész valószínú1eg
azonos azzal a területtel, amelyen 1960-ban Nagy Ti
bor sírokat tárt fel. Itt a közelmúltban végzett gépi te
reprendezés és fehér kőzúzalék elplanírozása után csak
nehezen lehetett tiszta talajfelszínt megfigyelni, a töb
bi részt növényzet borította. Ennek ellenére a felszínen
több római kori kerámiatöredéket találtunk.
A terepbejárást a Rupphegyi út-Törökbálinti út
Fatörzs utca által határolt, ÉK irányában egyenletesen
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TEREI GY.:

Előzetes j elentés a Kőérberek-Tóváros-lakópark terü
letén folyó Árpád-kori falu feltárásáról. ln: Régészeti kutatások
Magyarországon - Archaeological Investigations in Hungary
2004. Budapest, 2005, 37-72.

emelkedő zöldterületen, folytattuk. A domboldalban
2005 nyarán gépi tárcsázás folyt, amellyel egy időben a
2005. július 14-én végzett terepszemlén több kora kö
zépkori kerámiatöredéket találtunk a Rupphegyi út-Tö
rökbálinti út sarkán. A nyári földmunkák után a terüle
tet erősen benőtték a gyomnövények, amelyek jelentő
sen megnehezítették a felszíni leletek megtalálását. A
domb felső részén, kiterj edt felületen, számos mészkő
tömböt és meszes törmeléket figyeltünk meg. Könnyen
elképzelhető, hogy a dombtetőn egykor római villaépü
let állt. A területen a bejárás során ugyanakkor csak mi
nimális kerámiamaradványt találtunk.
A Fartörzs utca és a Hosszúréti utca által határolt,
viszonylag sík zöldterületet szintén bejártuk. Ennek É-i
részén szintén megfigyeltünk egy kisebb köves foltot,
ugyanakkor a gyomokkal benőtt területen csak mini
mális, bizonytalan korú kerámiatöredéket találtunk.
Összefoglalásként megállapítható, hogy a Spanyol
rét területén nyilvántartott régészeti lelónelyen való
színűleg számos további római kori régészeti emlék le
het. A Madár-hegy Ny-i lejtőjének aljában kora közép
kori objektumok találhatók, felső részén pedig elkép
zelhető, hogy egy római kori villa épületmaradványait
figyeltük meg.
Munkatárs: Illés László raj zoló.
GYURICZA ANNA - ÉDER KATALIN - LASSÁNYI GÁBOR

8 5 . Budapest, XIII. Margitsziget, domonkos
apáca kolostor
Ő , Kö
2005-ben a margitszigeti domonkos apácakolostor hely
reállítási munkáiból ez évre a szentély helyreállítását
tervezték, melyhez kapcsolódóan elbontották az 1 906
körül épült neogótikus Szent László kápolna egy részét.
Így nyílt lehetőségünk a szabaddá vált területen a to
vábbi feltárásokra, melynek során kiszabadult az újkori
kápolna alapozása alól a középkor királyi kastély épü
letegyüttesét D feló1 lezáró fal. A faltól délre a kápolna
alapozási síkját olyan mélyen találtuk meg, hogy az min
den korábbi járószintet teljesen megsemmisített. Az új
kori építkezések során nemcsak a középkori fal felme
nő szakaszát pusztították el, hanem az alapozásba is be
lebontottak. A terület ez alatt is bolygatott volt, az egész
felületen egy 17-18. századi temető Ny-K-i tájolású, egy
mást bolygató sírjait tártuk fel négy sírrétegben. A te
mető földjében épülettörmelékeket, valamint szórvány
őskori és 13-15. századi kerámiát találtunk. A temető
területén korábbi épületekre utaló nyomokat nem tud
tunk megfigyelni.
KovÁcs EszTER

86. Budapest, XVII. Ka nászkút-dűlő
R?
2005. június 4. és augusztus 2„ majd október 1. és no
vember 15. között szondázó j ellegű régészeti feltárást
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végeztünk a közel 160 OOO m2 alapterületű csomóponti
leló'helyen (MO BP 04), ahol 32 obj ektum került elő.
A szelvény legnyugatibb részén kb. 50 m2-es terüle
ten szétszóródva egy pleisztocén kori őselefánt megkö
vesedett, töredékes csontmaradványai kerültek elő. Et
tó1 K-re több, részben önálló, részben egymásba csatla
kozó, egyenként is több ágból álló árokrendszert tártunk
fel, a területet É-D-i irányban elválasztó természetes víz
mosás mindkét partján. Hosszúságuk összesen 720 m, szé
lességük átlagosan 3-10 m, mélységük 15-80 cm között
ingadozott. Az árkokat 38 helyen metszettük át. Az át
vágásokból több helyen került elő törmelékes őskori ke
rámia és egy valószínűleg kutyacsontváz. Az árkok egy
része újkorinak bizonyult. A régészeti leletek kormeg
határozása a jellegük miatt igen nehézkes, valószínűleg
a rézkor középső szakaszából (Ludanice kultúra) szár
maztak.
Nagy valószínűséggel ide sorolható a terület K-i szé
lén előkerült csontvázas sír is. Az elhunytat zsugorított
testhelyzetben, jobb oldalára fektetve helyezték a sír
ba. Lábait felhúzva, felső testét a föld felé fordítva he
lyezték el. Az italáldozat tárolására szolgáló edénybó1
nem sok maradt. Az ételáldozat maradványait jelző kecs
kecsontok mellett, egy agancsdarab és egy obszidián
eszköz került elő a sírból.
Munkatársak: M. Virág Zsuzsanna régész, Németh
Borbála egyiptológus, Hancz Krisztina ásatási technikus.
TÓTH ANIKÓ - HORVÁTH M. ATTILA

8 7. Buda pest, XVI I . Péceli ú t

B, Sza , A
Az MO 6. sz. leló'hely Budapest közigazgatási határán, a
Budapest-Kassa vasútvonal és a Rákos-patak déli olda
lán, közvetlenül a Péceli út É-i felén található. 19711 987 között Nagy Margit nagy sírszámú császárkori te
metőt tárt fel leló'helyünk folytatásában, az MO nyom
.vonalába eső területen.
2005 folyamán 17 500 m2-t kutattunk át, 1611 ob
j ektumot tártunk fel.
A kevés kora bronzkorba (Makó-kultúra) és késő
bronzkorba (urnamezős kultúra) sorolható telepjelen
ségek a császárkori obj ektumoktól elkülönülten és na
gyon szórtan jelentkeztek. Többségük sekély, ívelt ol
dalú gödör, mely nagyon kevés és datáló értékkel nem
rendelkező kerámiatöredéket tartalmazott. A gödrök zö
me a felület déli határán, a császárkori telepet határoló
árkok és a korábban feltárt hasonló korú temető közötti
kb. 30 m-es sávban koncentrálódott. Feltehetően ősko
rinak tarthatunk két, az őskori telepjelenségektó1 kb. 1 0
m-re D-re feltárt melléklet nélküli zsugorított vázat és
egy szórt hamvas temetkezést. Ugyanitt egy késő bronz
kori urnasírt is találtunk.
Az objektumok 95%-a a császárkorra datálható. A
település legintenzívebb része a patakhoz közelebb eső
dombhát, ettó1 D-re folyamatosan csökkent a telepje
lenségek száma, de 5 m-nél nagyobb „üres" felületet a

császárkori telepen belül sehol sem tapasztaltunk. Ez
az intenzív szakasz a leletanyag alapján egyben a telep
legkorábbi megtelepedési fázisát is jelenti. Az ásatáson
tapasztaltak alapján a település hosszú életű, a megte
lepedés a patakot kísérő dombháton indult, maj d D fe
lé, a Péceli út irányába terjeszkedett. Egyelőre nem tisz
tázott, hogy folyamatos életű telepró1 van-e szó, erre
csak a leletanyag feldolgozása adhat majd magyaráza
tot. Annyi bizonyos, hogy a feltárás során éles határvo
nalat a telepen belül nem lehetett húzni.
A leló'helyen 14 házat tártunk fel, mindegyikük le
kerekített sarkú, téglalap alakú, félig földbe mélyített,
átlagosan 3,5x3-4 m nagyságú, K-Ny-i tájolású, közü
lük három a telep legkorábbi szakaszához tartozott. Be
járatra utaló nyomot egyetlen esetben sem tudtunk meg
figyelni. Tapasztott padlót viszont - a korai időszakba
tartozó házaktól eltekintve - mindegyik épületben ta
láltunk. Ez legtöbbször csak foltokban jelentkezett, egy
obj ektumban viszont a padló a teljes felületen megma
radt. Többségük egyrétegű volt, de tapasztaltunk há
rom, sőt ötszörös megújítást is. A házak három csoport
ban, a csoportokon belül egymáshoz viszonylag közel,
de szabálytalanul helyezkedtek el.
A településen összesen tíz tüzelóberendezést tár
tunk fel, mindössze egy volt a házak közvetlen közelé
ben, többségük a feltárt település patakhoz közelebb eső,
korai fázisához tartozott. Hét külső kemencét dokumen
táltunk, ezek kivétel nélkül körte alakúak és alapterüle
tük megegyezik a más telepeken tapasztaltakkal. Kivé
telt képez a két munkagödörrel ellátott gödörkemence,
melyek 175x120 cm-es méretükkel jóval nagyobbak a
szarmata telepeken előforduló típusoknál. Táj olásukat
tekintve többnyire DK, kivételes esetben DNy felé néz
tek, szájnyílásuk átlagosan 25-30 cm széles volt. Tető
zetet tartó cölöpök nyomát három esetben tudtuk do
kumentálni. Mindegyik kemence alját különböző kivi
telben kerámiatöredékekkel, fó1eg gyorskorongolt dara
bokkal rakták ki, maj d 2-5 cm vastag agyagréteggel ta
pasztották le. Érdekes tény, hogy a 4. századra datálha
tó két, gödörbe vájt, nagyméretű munkagödörrel ren
delkező kemencénél a kerámiarétegben nem találkoz
tunk a korszakra jellemző - az objektum betöltésében
viszont megtalálható - szürke, szemcsés kerámiával.
A település objektumai között legnagyobb számban
a különböző nagyságú, alakú, mélységű gödrök fordul
tak elő. Alak szerint méhkas, hengeres és tölcséresen
szűkülő oldalú típusokat figyeltünk meg, nagyjából
egyenlő arányban. Szép számban tártunk fel méhkas
alakú tárlógödröket, ezeknél tapasztás vagy kiégetés nyo
mát egyetlen alkalommal sem tudtuk megfigyelni. Na
gyon sekély, ívelt oldalú, teknős aljú, kevés leletanya
got tartalmazó, meghatározhatatlan funkciójú gödör ke
rült elő. Két, már használaton kívüli, részben feltöltő
dött gödör betöltésében 1 -1 kicsavart, rendellenes test
helyzetben fekvő csontvázat találtunk.
A telepen számos különböző nagyságú, minimális
leletanyagot tartalmazó árokszakaszt tártunk fel; egy ré-
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szük rövid, általában „U" metszetű, nehezen értelmez
hető. Az ásatási szelvényünk DK-i szakaszán megfigyelt,
hosszabb K-Ny-i tájolású, többszörösen megújított árok
feltehetően a telepet zárhatta le, hiszen tó1e D-re csak
őskori objektumokat tártunk fel. Tehát elkülönült egy
mástól a közösség élettere és temetője. Szintén határo
ló funkciót tulajdoníthatunk a felület DNy-i részén meg
figyelt több K-Ny-i és ÉK-DNy-i irányú ároknak.
A leletanyag nagy részét a kerámiatöredékek te
szik ki ; a kézzel formált fazekak, a j ellegzetes szürke,
jól iszapolt, gyorskorongolt töredékek a településen
mindenütt megtalálhatók. A késői időszakban a fen
tiekhez képest sokkal nagyobb mennyiségben a szür
ke, szemcsés darabok jelentkeztek. A patakhoz köze
lebb eső korábbi telepszakaszon római provinciális ke
rámia viszonylag nagyobb mennyiségben került elő
(terra sigillata, bepecsételt töredékek) . További kisle
letek: orsógombok, orsókarikák, fenőkövek, gyöngyök,
üvegtöredékek viszonylag nagyobb számban fordultak
elő. Számos bronzfibula, karperec, torques, kevés érem,
fülbevaló került elő az objektumok betöltésébó1. Az
aláhajlított lábú lemezfibulák, az alföldi típusú szám
szeríj fibulák alapján a telep legkorábbi fázisa a Kr. u.
3. századra datálható. A telep késóobi szakasza a szem
csés kerámia és a csontfésűk alapján a 4. sz. végén-5. sz.
elején zárulhatott le.
A legutolsó korszakot a feltárt terület legdélebbi sza
kaszán található néhány avar kori objektum képviseli.
Két gazdag leletanyagot tartalmazó gödröt és egy nagy
átmérőjű körárkot tártunk fel. A leletanyagban előfor
duló sütónarangtöredék a teleprészletet a 8-9. század
ra datálja.
KOROM ANITA

88. Buda pest, XVI I . Rá koscsaba, Major-hegy
(MO BP 05 l h . )
R, Sza
A Rákos-patak felett É-ra emelkedő Major-hegy DNy-i
lejtőjén, a patak egyik É-D-i irányú mellékágától K-re
fekvő lelónelyen, az MO autópálya kivitelezését megelő
zően, 2005. április 6. és július 8. között végeztünk feltá
rást. A lelónely különböző pontjain kisebb felületeken
2004-ben Korom Anita, Reményi László és Tóth Anikó
folytatott kutatást, amelynek során rézkori (középső réz
kor vége, Protoboleráz-időszak) és császárkori (szarma
ta) települések nyomai kerültek elő. 2005-ben elsősor
ban a települési jelenségeket tartalmazó 2004. évi 1. és
2. szelvények környezetének feltárása vált szükségessé.
A munka során a szelvények Ny-i, É-i és D-i oldalaihoz
csatlakozva összesen 15 3 1 2 m2-nyi felületen 1 20 objek
tumot tártunk fel .
A Protoboleráz-horizont jellegzetes leletei az idei
feltárás során 33 objektumból kerültek elő. A leleteket
kisebb-nagyobb méretű alaktalan gödrök tartalmazták,
amelyek laza szerkezetben, egymástól jelentős távolság
ban, a feltárt terület egészén elszórtan helyezkedtek el.

Az altalajba több esetben viszonylag csak sekélyen le
mélyedő, nagyobb kiterjedésű objektumokból a kerá
mialeletek mellett igen j elentős mennyiségben kerül
tek elő állatcsontok is. Különösen gazdag Protoboleráz
emlékanyagot szolgáltatott a K-Ny-i irányban 31, É-D-i
irányban 24 m kiterjedésű, K-i részén 150-170 cm-re
lemélyedő, teljes egészében feltárt 75. sz. gödörkomp
lexum, amelybó1 a változatos kőanyag mellett viszony
lag nagy számban kerültek elő a korszakra jellemző or
sókarikák is. Kiemelkedő lelet egy korong alakú agyag
tárgy töredéke, középpontjában napszimbólumként is
értelmezhető kimetszett díszítéssel. A kerek vagy ová
lis objektumok - egy Protoboleráz-időszakra keltezhető
méhkas alakú gödör kivételével - csak minimális rézko
ri kerámiatöredéket tartalmaztak, így ezek késóobi kel
tezése is elképzelhető.
A felület déli részén a Protoboleráz-települést egy
kor valószínűleg övező árokrendszer DNy-i részletét tár
tuk fel. A Ny-i szakaszán ÉNy-K-i irányú, majd lekere
kített tompaszögben ÉK-i irányba forduló, szabálytalan
egyenes vonalú árkot a déli szakasz belső oldalán átla
gosan 2 m távolságban egy párhuzamosan haladó, he
lyenként nehezen megfogható paliszád fal alapozó ár
ka kísérte. Az árok és a paliszád vonalát a déli szaka
szon két helyen, egymástól kb. 45 m távolságra egy 3 és
egy 4 m szélességíí földhíd szakította meg. Az árok a
déli szakaszon 200 cm szélességgel és átlagosan 110 cm
mélységgel jelentkezett, az egyenes aljú 20-25 cm szé
les paliszád árok átlagban 20 cm-re mélyedt le. A Ny
felé erodált domboldalon az árok Ny-i vonulata csak mé
lyebben, mindössze 90-1 20 cm szélességgel és átlagban
50 cm mélységgel volt megfogható, így ezen a szaka
szon a paliszád árok hiányát annak megsemmisülése is
indokolhatja. A „V" alakban szűkülő oldalú, lekerekí
tett aljú árok aljában több helyen vékony természetes
rétegződéseket figyelhettünk meg, amely fölött egysé
ges szürkésbarna betöltés jelentkezett Protoboleráz-idő
szakra keltezhető kerámiatöredékekkel, sok állatcsont
tal, illetve a betöltés felső részében helyenként bedo
bált nagyméretű kövekkel. A teljes betöltés azonos ko
rú leletanyagot tartalmazott, az árkot valószínűleg még
a település életében feltöltötték. Esetleg az árokrend
szer része lehetett az attól D-re mintegy 30 m távol
ságra feltárt további két árokrészlet is. Az egyenes árok
kal párhuzamosan húzódó árkok a keletebbre előke
rült földhíd két széle felé irányulva É felé ívelődve vég
ződtek. A hosszabban É felé húzódó 40-60 cm széles
és 3 0-40 cm mély K-i árok, és az É felé csak rövideb
ben ívelődve végződő 70-90 cm széles és 20-40 cm
mély Ny-i árok egyaránt a Protoboleráz időszakra kel
tezhető leleteket tartalmazott, b etöltésük egységes
szürkésbarna volt.
Az ásatás során 14 a császárkorra keltezhető ob
jektumot tártunk fel. A kerek vagy ovális, többnyire
kevés leletanyagot tartalmazó gödrök a lelónely déli
részén, a 2004. évi 1. szelvény környezetében elszór
tan kerültek elő.
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Az 1. szelvény É-i és D-i oldalához kapcsolódó felü
leteken késóbbi objektumokban, valamint szórványosan
kerültek elő kovásodott állatcsontok.
A 2004. évi feltáráshoz képest új korszakot képvi
selnek a lelónelyen eló'került középső rézkor első felére
keltezhető temetkezések. A feltárt területen nagyjából
2 csoportban, összesen 22 zsugorított csontvázas temet
kezés maradványait bontottunk ki.
A 2004. évi 2 . szelvénytó1 É-ra 10 sírból álló csopor
tot tártunk fel, amelynek temetkezései egymás közelé
ben, a humuszba vagy a humusz aljába beásva, sírfolt
nélkül, néhány esetben szántás által bolygatottan ke
rültek elő. Két sír szélét egy Protoboleráz-horizontba
tartozó gödör metszette. A zömmel NyDNy-KÉK tájo
lású temetkezések mellékleteként a Ludanice kultúra
Budapest környékéró1 megismert jellegzetes edényei
(behúzott peremű tál, zömök tejesköcsög) kerültek elő.
Két sírban kőpengék és állatacsontok is előfordultak.
A másik csoport temetkezéseit az előzőtó1 mintegy
80 m-re D-re, a 2004. évi 1 . szelvény Ny-i részének kör
nyezetében tártuk fel. Két temetkezés a Protoboleráz
időszakra keltezhető árokrendszerrel szuperpozícióban
került elő. A 203. sz. sírt a széles árok, a 179. számút a
paliszád árok metszette. A jobb oldalra fordított, zöm
mel DK-Ny-i tájolású csontvázakat tartalmazó csopor
ton belül 4 temetkezés elszórtan, az 1 . szelvénytó1 É-ra
és Ny-ra, 4-4 sír viszont egymás közelében, az 1. szel
vény ÉNy-i és DNy-i sarkánál kisebb csoportot alkotva
került elő. Több esetben szabálytalan ovális vagy leke
rekített sarkú téglalap alakú sírfoltot sikerült megfigyel
ni, csak néhány temetkezés feküdt közvetlenül a humusz
aljában. A délebbi négyes sírcsoport egyik sírgödrébe
egyidejűleg öt személyt: egy felnőttet és négy gyerme
ket temettek el. A 2. szelvénytó1 É-ra eló'került csoport
tal ellentétben ezeknél a síroknál kevésbé volt jellemző
az edénymellékletek adásának szokása, ugyanakkor a
temetkezések mellékleteként előfordultak rézékszerek,
és csaknem valamennyi sír tartalmazott korong alakú
mészkőgyöngyöket. Az egyik sírban a derék táján ovális
keresztmetszetű, lekerekített hasáb alakú mészkőgyön
gyökbó1 összefűzött öv maradványait is feltártuk. Mel
lékletként előfordultak állatcsontok, kőpengék, csont
eszközök, egy esetben csiszolt kóbalta is.
M. VIRÁG ZSUZSANNA - TÓTH ANIKÓ

89. Buda pest, XVII . Rákoscsaba , Major-hegy Dél
(MO BP 0 5 / 2 l h . )
U, R , B , Sza
A Major-hegy déli, lankás lejtőjén található lelónelyen
2005 áprilisától (másfél hónapos megszakítással) no
vember végéig több mint 4 hektáros felületen 1 100 ré
gészeti objektumot tártunk fel.
A legkorábbi jelenségek a területen a neolitikum ide
jéró1 valók. A dunántúli vonaldíszes kerámia népének
megtelepedését j elző j elenségek legintenzívebben a
nyomvonal Ny-i oldalán húzódó É-D-i tengelyű egyko-

ri kiemelkedésen jelentkeztek, míg a nyomvonal K-i széle
felé, valamint É-i irányban a települési objektumok rit
kulását figyeltük meg. Ez alapján a település központi
része a Rákos-patak és a nyomvonaltól Ny-ra É-D-i irány
ban húzódó mellékág környezetében feltételezhető.
A nyomvonal Ny-i részén, egy mára már feltöltődött
természetes árokkal határolt egykori kis magaslaton, egy
15 m hosszú és kb. 7 m széles oszlopvázas épület ma
radványait sikerült megfigyelni. Az ÉÉNy-DDK tájolá
sú épület középső három oszlopsora és a ház mindkét
külső oldalán párhuzamosan húzódó hosszanti árkok
(Langsgrube) jelentkeztek, míg az esetünkben feltehe
tó1eg sekélyebbre leásott külső hosszanti falakat általá
ban jellemző slírűbb oszlopsorokat nem tudtuk megfi
gyelni. A neolit település területén, így a ház környeze
tében is, összesen három melléklet nélküli, zsugorított
csontvázas temetkezést, több gödröt és szabadtéri tűz
hely maradványát is feltártuk, gyakran késóbbi korsza
kok beásásaival bolygatott állapotban. A leletanyagot
több esetben a humusz aljába, vagy sekélyen az altalaj
ba leásott nagyméretű gödrökben, egykori felszíneken
szóródva, ill. késóbbi objektumok anyagába keveredve
találtuk. Leletek kerültek elő a területet ÉÉNy-DDK-i
irányban átszelő természetes, késóbb feltöltődött árkok
ba, vízfolyásokba sodródva is. Az épülettők ÉK-re hú
zódó nagyméretű természetes mélyedés aljában, sok
esetben bronzkori beásások leletei közé keveredve ke
rültek elő a korszak emlékei. Elpusztított temetkezések
egykori létezésére bronzkori leletekkel keveredett em
bercsont-töredékek is utaltak. A kerámialeletek előze
tes vizsgálata alapján a lelónelyen a késő kottafej es, ko
ra Zselíz-időszak településének részlete került elő.
Az újkőkori település É-i határán kívül három zsu
gorított csontvázas temetkezés maradványát tártuk fel.
Ezek közül kettő nagyjából a telep határánál, a humusz
aljában, egymás közelében feküdt. A folt nélkül jelent
kező sírokat a szántás és a munkagép megbolygatta. Az
egyik sírban a csontok eredeti helyzetét csak feltételez
ni tudtuk; ami szerint jobb oldalra fordított, erősen zsu
gorított testhelyzetű, NyDNy-KDK tájolású, közepes
megtartású csontváz maradványairól lehetett szó. A ma
radványok között mellékletet nem találtunk. A másik
sírban DDNy-ÉÉK-i tájolású, bal oldalra fordított, erő
sen zsugorított testhelyzetű felnőtt közepes megtartá
sú csontváza feküdt. Az arckoponya előtt két roncsolt
edényalj maradványait találtuk, amelyek a két temet
kezésnek a rézkor első felére történő keltezését valószí
nűsítik. A harmadik sír az előzőektó1 északabbra, ma
gányosan került elő. Az ovális folttal jelentkező sírgö
dörben nagyjából NyÉNy-KDK tájolású, jobb oldalra
zsugorított testhelyzetű felnőtt rossz megtartású csont
váza feküdt. A karokat könyökben behajlították, a ke
zek szorosan a D felé néző arc előtt nyugodtak. A com
bok csaknem nyújtott testhelyzetben feküdtek, a térde
ket hegyesszögben hátrahajtották, a lábfejeket szintén
hátrahajtva szorosan a medencéhez húzták. A felsőtest
előtt egy kónikus tál darabjai feküdtek, a lábszárakra
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lapos köveket helyeztek. A csontváz előtt erőtelj esen
megroncsolt további edénymellékletet figyeltünk meg.
A medence mögött, a bokák környékén csoportosulva,
kisebb-nagyobb korong alakú mészkőgyöngyök kerül
tek elő. A mellékletek összessége és a temetkezési rítus
alapján a sírt a rézkor első felére keltezhetjük.
Lelónelyünkön a késő rézkori badeni kultúra 80 ob
jektuma került felszínre. A késő rézkorra datálható ob
jektumok többsége hulladékgödör, amelyekben az állat
csontok hiánya feltűnő. Egy esetben egy szubhumuszba
ásott hombáredény került felszínre, míg a 637. sz. gödör
déli oldalfala mellett félkörívben több ép és töredékes
edény maradványa feküdt. Lelónelyünk jelentőségét a
1 2 rituális állattemetés adja. Az eltemetett állatok több
sége szarvasmarha, de kiskérődző (juh) rituális temeté
sét (két esetben páros temetését) is megfigyeltük. Az 1119.
sz. gödör aljára, annak közepére egy kiskérődző kopo
nyáját helyezték, melyet rituális koponyatemetésként ér
tékelünk. A szarvasmarhák fektetése, leölése megfelel a
már korábban megfigyelteknek, az állatokat szűk gödör
ben, vagy annak szélén letaglózták, a koponyát a hátra
visszatekerték. Gyakran égetés nyomát is megfigyeltük. Egy
esetben emberrel együtt egy szarvasmarhát is eltemettek:
egy ÉNy-DK tájolású kisgyermek váza mellett egy kifej
lett szarvasmarhaváz feküdt, egyéb melléklet nélkül.
A feltárt obj ektumok közül mintegy 300 a teljes te
rületen szórtan, bokrokban előkerülő obj ektum a késő
bronzkor kezdetére datálható. A gödrök többsége mar
káns folttal jelentkező kerek, mély, padkás, a padka alatt
méhkas alakú tárológödör, általában gazdag kerámia
anyaggal, ill. egybeásott kerek gödrökbó1 álló szabályta
lan gödörkomplexum. Három esetben figyeltünk meg
a 2 m átmérőjű, méhkas alakú, kerek gödrök közepén
egy kb. 1 m átmérőjű, a gödör aljára tapasztott agyag
kúpot, ez alatt a 316 sz. objektumban az altalaj égett
volt, a 480 sz. objektumban maga a kúp égett vörösre. A
gödrök interpretációja egyelőre kérdéses.
Egyértelműbben értelmezhető edényáldozatként a
más leletanyagot nem tartalmazó 450. sz. objektumban
a kerek gödör oldalfalánál előkerült, félbe tört tálakkal
letakart három ép korsóból álló együttes. Ugyancsak
edényáldozatként interpretálható a késő bronzkori te
lep É-i szélén (ahol későbronzkori obj ektumok már csak
nagyon elszórtan fordultak eló') előkerült 904. sz. ob
jektum. A szubhumuszba szorosan egymás mellé he
lyezett, nagyrészt kisebb ivó- ill. tárolókorsókból, vala
mint néhány táltöredékbó1 álló edénydepó (összesen 37
edény) j ól beleillik a korszak edénydepóinak sorába.
A fentieken túl a leggazdagabb bronzkori kerámia
anyag a széles, és középen több mint 2 m mély, É-D
irányú árokba beásott nagyobb méretű kerek, hengeres
falú, ill. szabálytalan alakú gödörkomplexumokból ke
rült elő. Az egyik K-Ny irányú egykori vízfolyásban
összegyűlt, erózió által kevert (neolit, bronzkori és csá
szárkori töredékeket egyaránt tartalmazó) üledék alatt
egy nagyobb kiterjedésű, számos egybeásott, szabályta
lan alakú gödörkomplexum - az eló'került nagy mennyi-

ségű kerámiaanyag alapján - szintén a késő b ronzkorra
datálható. A feltárt terület É-i részén eló'került ÉNy
DK irányú kettős árkot egy az átvágáskor előkerült, na
gyobb méretű késő bronzkori oldaltöredék alapján va
lószínűleg szintén a késő bronzkorra datálhatjuk.
Az eló'került kerámiaanyag többsége a Reinecke
BB2, BC fázisra datálható. Néhány szórványosan meg
jelenő síkozott peremtöredék alapján a telep használa
tának kora a BD, esetleg a BD-HA váltás időszakáig tol
ható ki .
A 99. sz. objektumban eló'került öntőminta, és a több
gödörben előforduló salak alapján a telepen komoly
bronzműves tevékenység folyhatott, amit a viszonylag
nagyobb számban előforduló bronzleletek is igazolnak.
A sarlók, pecsét-, kúpfejű és egyéb tűk, peremes balta,
árak, spirálisban végződő huzalkarperec, szív és korong
alakú csüngők ugyancsak a Reinecke BB, BC időszakra
datálhatók.
A Rákos-patak É-i partja és a patak egy j obb oldali
mellékága által határolt homokház a Kr. u. 1 -2. sz. fo
lyamán is intenzíven lakott volt. A korai császárkori te
lepüléshez tartozó objektumok a lelónely két részén:
a Rákos-patakra néző déli lejtőperemen és a patak mel
lékága felé eső, magasabban fekvő dombháton kerül
tek elő.
A Major-hegyen feltárt településhez nagyméretű,
méhkas alakú tárolóvermek és nagyszámú hulladékgö
dör, valamint tapasztott kemencék maradványai tartoz
tak. Néhány ház többé-kevésbé épen maradt lakógöd
rét is megtaláltuk, amelyek közül kettőnek tapasztott
ill. döngölt padlója volt. A házaknak lekerekített sarkú
téglalap formájú, kissé a földbe mélyített lakógödrük
volt, de a tetőszerkezetet tartó oszlopok helyét csak egy
egy sekély mélyedés jelezte. Egy esetben a ház közepén
lévő egyetlen cölöp tarthatta a ház föld feletti részét.
A tapasztott kemencék szabadon állók voltak, vé
dőépület nyomait nem találtuk a közelükben. Említést
érdemel egy kerek, nagyméretű, földbe mélyített „sü
tónáz" gödre, amelynek oldalába derékmagasságban volt
bevájva a tapasztott aljú kemence.
Több olyan szabályos, kerek gödröt is feltártunk,
amelyekben egy vagy két, oldalán fekvő kutya csontvá
zát találtuk. A vázak helyzete és egy edénymellékletek
kel eltemetett kutya maradványai arra utalnak, hogy
ezek az objektumok állattemetkezéseknek tekinthetők.
A leletanyag elsődleges elemzése alapján feltételez
hető, hogy a Major-hegyen feltárt császárkori település
objektumai nem egyazon időszakban voltak használat
ban. A bennük talált leletek alapján időrendileg és to
pográfiailag is j ól elkülöníthető egymástól a patakparti
lejtőperemen lévő régebbi, és a dombháton eló'került
fiatalabb településrész.
A régebbi fázishoz tartoznak azok az objektumok,
amelyekben a kerárniaanyagnak kb. 2/3 része késő La
Téne-kori kelta formát és fazekas-technológiát tükröz (fé
sűs fazekak, késő LT típusú és kihajló peremű tálak bel
sejükben besimított díszítéssel, szürke behúzott peremű
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tálak, félgömbös tálkák, vörös-fehér festésű kerámia és
kézzel formált kelta házikerámia). Az összes kerámiafor
ma jól datálható analógiái a Gellért-hegyró1 és a Tabán
ból ismertek és a Kr. e. 1. sz. második felére-Kr. u. 1. sz.
első felére tehető gyártásuk és használatuk ideje.
A kerámiaanyag 1 /3 része nem a kelta fazekas ha
gyományokat tükrözi, hanem az Alföld legkorábbi szar
mata népességéhez köthető: durva, kézzel formált és
tagolt bordadíszes edények, valamint az ún. „dák" füles
csészék.
A kevés fémanyag (Kr. e. 1. századi vas huzalkarpe
recek) is azt valószínűsíti, hogy ennek a településrész
nek az alaplakossága a szarmata betelepülés után is a
helyén maradt kelta népesség lehetett. Az ide sorolha
tó emlékanyag korát a Kr. u. 1. sz. második felére hatá
rozhatjuk meg.
A fiatalabb településrész kerámiaanyagának 1 /3 ré
sze a budai oldalról ismert ún. kelta bennszülött kerá
mia (szürke korongolt tálak és fazekak) jellegzetessé
geit mutatja. Másik harmada a szarmata kori népesség
durva házikerámiája és kb. ugyanilyen mennyiségben
került elő az Aquincum környéki fazekasműhelyek pro
vinciális kerámiaanyaga is (barnásvörös sávos festésű
edények, fényezett fekete ill. terrakotta színű ún. pan
nóniai pecsételt díszű tálak és bekarcolt fogas díszű ke
rámia) . Ez utóbbi leletcsoport a budai oldalon lévő Ken
de utcai és a Rudas fürdői bennszülött kelta-eraviszkusz
telepekkel való egyidejűségre utal, és a Kr. u. 2. sz. kez
detére-első felére datálja a Major-hegyi fiatalabb tele
pülésrészt.
A területen 3 nyújtott csontvázas temetkezés is elő
került, amelyek közül kettő melléklet nélküli volt. A 3 .
sz. É-D tájolású temetkezést áttört díszű, emailozott ko
rongos bronzfibulája alapján a Kr. u. 3. századra keltez
hetjük.
Munkatársak: M. Horváth Attila, Korom Anita, Szi
las Gábor, Tézer Zita régészek. Kutatásunkat geopedo
lógiai (Horvát Zoltán ELTE TTK) , archeozoológiai (Csip
pán Péter BTM) és archeobotanikai (Gyulai Ferenc
Szent István Egyetem) vizsgálatokkal is kiegészítettük.
REMÉNYI LÁSZLÓ - ENDRŐDI ANNA - MARÁZ BORBÁLA M. VIRÁG ZSUZSANNA

ásatási felülettó1 É-ra emelkedő dombon (Rózsakert)
sejthetjük.
BESZÉDES JÓZSEF

90. Buda pest, XXII. Nagytétényi út 3 7-� 5.
R, B, V
2005. március 9-24. között feltárást végeztünk egy nagy
beruházáshoz kapcsolódóan. Mintegy 240 m2 területet
kutattunk át, melynek során a jelenlegi felszíntó1 180
cm mélyen, átlagosan: 99,5 mBf szinten késő bronzko
ri-kora vaskori telep maradványai kerültek elő. Össze
sen 9 objektumot tártunk föl. A leletanyag rendkívül
szegényes volt, csupán kisebb rézkori és késő bronzko
ri-kora vaskori kerámiatöredékek és paticsszemcsék j e
lentkeztek, ezek is jobbára objektumon kívül, rétegössze
függések nélkül kerültek elő az őshumuszból. Az őskori
telep szélét érintette a feltárásunk, központi részét az

9 3 . Cegléd, Botond-dűlő, Intézeti-dűlő
( Pest megye) U, LT
A 4. sz. főút 74+980-75+215 km-szakaszánál a főúttal
átvágott 4/8 sz. lelónelyen 2005. június 15-30. és au
gusztus 2-29. között összesen 82 objektumot tártunk
fel, 3502 m2-en megelőző, 253 m2-en próbafeltárást vé
gezve. Az objektumok közül 50 középső neolit kori, 24
kelta, 7 újkori. A jelenségek közül 68 gödör, 5 sír, 2 ház,
3 cölöplyuk és 3 árok.
A lelónely K-i felén középső neolit kori települést tár
tunk fel, melyet a 4. sz. főút vág ketté. A telephez tarto
zó jelenségek nagy része gödör, ide tartoznak az agyag
nyerő gödrök és két sír is. A leggazdagabb leletanyag a

9 1 . Budapest, XXIII. Soroksár, Péteri-major
Sza, N, Kk
2005. március 24-én a major területén régészeti ha
tástanulmány érdekében végeztünk helyszíni szemlét.
A vizsgált terület az M5 autópálya mellett húzódik.
A 196121/6 és 196121/5 helyrajzi számú területen két,
az autópályával enyhe szöget bezáró homokhát húzó
dik. A kettő közül az elsőn, egy alig kiemelkedő ÉNy
DK irányú háton kb. 250 m hosszan és 50-100 m széle
sen gyűjtöttünk a rossz látási körülmények ellenére j e
lentős mennyiségű, fó1eg szarmata, Kr. u. 3-4. századi
kerámiatöredéket, 1 népvándorlás kori hullámvonal
díszes cseréptöredéket, illetve 2 késő középkori töredé
ket. Dél és kelet feló1 a lelónelyet (1. sz.) egy mélyedés
határolja.
Az autópálya mellett húzódó, megközelító1eg ÉNy
DK-i irányú homokhátnak csak az É-i felén, egy szürké
sebb elszíneződésű humuszban gyűjtöttünk szintén szar
mata kori töredékeket. A lelónely (2. sz.) a homokhát
Ny-i, lankásabb részéig tart, K-en nem húzódik ki az
autópálya nyomvonaláig. A két lelónely nem ér össze,
mindkettő egy kiemelkedő, egymástól elkülönülő ho
mokháton található.
GYURICZA ANNA

92 . Bük, Nestlé H ungária Kft. telephelye
(Vas megye) Ró, Kö
2005. május 20-án helyszíni szemlét végeztünk a terü
leten, ahol a létesítendő új üzemcsarnok kij elölt terüle
tét kb. 20 cm mélységig lehumuszolták. Római kori és
középkori kerámiatöredékeket gyűjtöttünk, melyek elég
gé szórtan helyezkedtek el. Május 23-án több ponton
kutatóárkokkal mértem föl a területet, amelyek nega
tívnak bizonyultak.
Munkatárs: Ilon Gábor.
POLGÁR PÉTER
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13. sz. objektumból került elő, a középső neolit kori
szakálháti csoport tipikus leletei: karcolt, ívelt vörösre
festett szalagdíszes töredék, karcolt mintás töredékek,
ívelt oldalú, vékony falú csésze töredékei, nagy, lapos,
fogóbütykös tál töredéke, egy szép, csiszolt, vadkan
agyar-lemez. A 2. sz. sír a szakálháti csoport jellemző
temetkezési rítusát követi, bal oldalán fekvő zsugorított
DK-ÉNy-i tájolású. A sír mellett mellékletet nem talál
tunk, de a sírföldben előkerültek kisebb paticsdarabok
és néhány kerámiatöredék. Szintén KDK-NyÉNy-i tá
jolásúak, bal oldalon fekvő, zsugorított csontvázak kerül
tek elő két sírban melléklet nélkül. A 74. sz. sír nagyon
erősen bolygatott, a csontvázból csak néhány csonttöre
dék maradt meg. A Cegléd-Abony térségében eddig elő
került neolit sírok között egyedi jelenség a 10. sz. sír.
A sírban apróra tört, erősen átégett emberi csontok kerül
tek elő, a csontok egy részét vörös okker borította. A 10. sz.
sír a neolit gödrök között, a 2. sz. sír közelében feküdt.
Házmaradványt a neolit telepen nem találtunk, de
a 16. sz. gödör tetején áglenyomatos paticsdarabok fe
küdtek. A gödrök nagy része lelet nélküli, vagy nagyon
kevés lelet volt bennük és nagyon sekélyek. A 4. sz. főút
építése során a neolit telep egy részét valószínűleg el
pusztították (az újkori gödrök alján felismerhetőek a kar
mos markoló nyomai) . A humuszréteg ezen a területen
néhol nagyon vékony, a 25-30 cm-t is alig érte el, a te
lep másik része valószínűleg már az útépítés előtt el
pusztult. A Cegléd 4/8 lelónelyen feltárt teleprészlet egy
korú a Cegléd 4/9 lelóbely neolit településével.
Lelónelyünk Ny-i felén, a dombvonulat K-i lejtőjén
és a tetején kelta település maradványait tártuk fel. A leg
fontosabb j elenség a domb lejtőjén fekvő ház, félig föld
be mélyített, 2,5x5 m nagyságú, 3 nagyméretű cölöplyuk
kal. Alján kisebb-nagyobb foltokban megmaradt az egy
kori keményre járt, sárga agyag járószint. A házból vi
szonylag sok lelet, korongolt, díszített, vékony falú kerá
miatöredékek, orsógomb, kőeszköz-töredékek, állatcsont
került elő. A 4. sz. főút É-i oldalán került elő a másik kel
ta ház, NyDNy-KÉK tájolású, téglalap alakú gödörház.
A ház hossztengelyének két végén 1 -1 cölöplyuk találha
tó. A ház padlóján kelta cserepek és egy kutyakoponya
feküdt. A leletek . között egy bronzfibula visszahajlított
lábának töredéke is eló'került. A kerámialeletek alapján a
ház a LT D időszakra, a Kr. e. 1 . sz. első felére-középső
harmadára datálható. A kelta telephez tartozó jelensé
gek zöme leletben szegény, de viszonylag mély gödör.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
Munkatársak: Ecsedy István, Kovács Ágnes, Rajna
András.
ZIMBORÁN GÁBOR

9 Li . Cegléd, Botond-dűlő
( Pest megye) U
A Cegléd 4/9 sz. lelóbelyen 2005. június 28. és augusz
tus 1 . , majd szeptember 3-26. között végeztünk megelő
ző feltárást. A főút mindkét oldalán összesen 92 régé-

szeti objektumot tártunk fel 2888 m2 megelőző és 683
m2 próbafeltárási felületen. Az objektumok közül 82 gö
dör, 6 sír, 1 kemence és 3 feltehetően jégkori csontma
radvány. Ez utóbbit leszámítva minden jelenség a kö
zépső újkó'kori szakálháti csoporthoz tartozik.
A főúttól D-re eső sávban 59 objektum került elő, 4
sír, 1 kemence és gödrök. A sírok K-Ny táj olásúak, a
csontvázak a bal oldalukon feküdtek zsugorított hely
zetben. A sírokban melléklet nem volt, csak az 58. sz.
sírban a csontváz medencecsontja alatt találtunk egy
kis darab okkerrögöt. Különleges, valószínűleg szabály
talan temetkezés az 59. sz. objektum egy gödör köze
pén, 60 cm mélyen egy emberi koponya feküdt „fejjel
lefelé", fejtetőn állt, a koponyán kívül csak néhány kicsi
csonttöredék került elő. A három szabályos temetkezés
egymáshoz közel, a telep középső, legsűrűbb részén fe
küdt, a telepobj ektumok között. A főút É-i oldalán fel
tárt sávban 2 neolit sír került elő. A 74. sz. gödörben,
annak É-i harmadában, a betöltés felső rétegében fe
küdt egy erősen zsugorított, bal oldalán fekvő, K-Ny-i
tájolású emberi csontváz. A 84. sz. gödörben szintén a
betöltés felső részén feküdt a DK-ÉNy-i tájolású, bal
oldalán zsugorított temetkezés. Egy kemencébó1 csak a
tapasztott sütőfelület maradt meg, a kemence a felszín
hez közel feküdt, a kemence falait a mezőgazdasági mun
kák valószínűleg már jóval korábban elpusztították. Köz
vetlenül a kemence É-i oldalán feküdt az 53. sz. csont
váz. A főúttól D-re eső sávban, kb. a lelónely közepén,
egy nagy kiterjedésű, sekély, leletben nagyon gazdag gö
dör feküdt. A gödör ÉNy-i részén került elő a kemence
maradvány, mellette 3 sűrű kerámiafoltot bontottunk
ki. Feltehető, hogy ez az objektum eredetileg házma
radvány lehetett, a ház padlója valószínűleg túl maga
san feküdt, a mezőgazdasági munkák elpusztították. Az
objektum É-i oldalán két gödörbó1 nagy mennyiségű
patics került elő, köztük nagy, áglenyomatos darabok.
A településen feltárt gödrök nagy része valószínű
leg agyagkitermelő gödör lehetett. A leggazdagabb le
letanyag a 82. sz. gödörbó1 került elő, itt a gödör alján
egy nagyméretű, összefüggő kerámiafoltot bontottunk
ki. Kerámialeletei között megtalálhatók a klasszikus
szakálháti periódus legszebb és legjellegzetesebb darab
jai, a nagyméretű, karcolt, festett díszű arcos edények
töredékei, karcolt spirál- és meanderdíszes töredékek
vörös pasztózus festéssel, szilmegi bütykös töredékek.
A 4. sz. főúttól D-re eső teleprészen is viszonylag sok kar
colt, ívelt szalagdíszes, vörös festésű töredéket találtunk,
emellett négyszögletes edény töredékeit, karcolt mean
derdíszes töredékeket. A kőeszközök közül őrló'kövek, egy
csiszolt kővéső, kova és obszidiánpengék kerültek elő.
A lelóbely a szakálháti csoport fiatalabb szakaszá
ba sorolható, és valószínűleg egyidős a Cegléd 4/1 lelő
helyen feltárt szakálháti teleppel.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
Munkatársak: Zimborán Gábor, Ecsedy István, Raj
na András.
KovÁcs ÁGNES
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9 5 . Cegléd, B ü rgeházi-dűlő
( Pest m egye) B , Sza , A, Á , Kö
2005. április 4. és november 10. között a 4. sz. főút ceg
lédi szakaszán, a főút jobb oldalán a 70+385-71 +550 km
és a bal oldalon a 70+ 765- 71 +600 km között, összesen
38 508 m2 területen végeztünk megelőző és 1411 m2 te
rületen próbafeltárást. A műút mindkét oldalán kb. 1 215 m-es sávban, illetve a 70+770-765 km között futó (a
műútra meró1eges) föld- és kövesút Ny-i és K-i oldalán
kb. 160 m hosszan futottak a szelvények.
A több mint 1 km hosszú lelónely nagy része több
ÉNy-DK-i magaslaton terül el, melynek DNy-i szélét egy
magasabban fekvő nádas, K-i és É-i szélét pedig egy mé
lyebben fekvő, egykori patak- vagy folyómeder határol
ja. A K-i szélen mesterséges csatornát építettek, mely a
4/14 és a 4/19 lelónelyeket elválasztotta egymástól. A te
rület DK-i részén, a 71+150-260 km között a mára már
elhordott homokdomb É-i részének maradványát is meg
találtuk. Valószínűleg ennek a magaslatnak tetején állha
tott a kőalapozású Árpád-kori templom és az azt körül
vevő temető is. Erró1 tanúskodtak a szétszántott vázma
radványok, illetve az ezen a területen feltárt árkok betöl
tésében talált, másodlagosan felhasznált kövek és téglák.
A településmaradványok az út mindkét oldalán
egyaránt megtalálhatók voltak, és olykor jól látható volt
az is, hogy pl. a szarmata műhelysor, illetve az Árpád
kori házsorok az út mindkét oldalán, egy ÉNy-DK irá
nyú tengelyen helyezkednek el.
A bronzkori (Makó-, Vatya-kultúra) objektumok a le
lónely középső és K-i részén, a szarmata telep a DNy-i és
a középső részen, az avar település a legdélebbi részen és
a nagy kiterjedésű Árpád-kori falu a középső és a K-i ré
szen helyezkedett el.
Összesen 1472 objektumot tártunk fel, melyek kö
zül 41 őskori (bronzkori?) , 54 bronzkori, 693 szarmata,
30 avar, 201 Árpád-kori, 6 középkori, 12 újkori; 435 olyan
objektum, melybó1 korhatározó leletanyag nem került
elő. Az objektumok típusát tekintve 831 gödör, 449 árok,
92 ház, 63 szabadtéri kemence, 12 kút, 7 cölöplyuk, 6
műhely, 5 füstölő, 2 felszín feletti építmény, egy tűz
hely és egy kemenceomladék. A településmaradványok
között 3 sírt is kibontottunk.
Az őskori és a bronzkori objektumok a homokosabb
területen, a 70+770-171 +250 km között, kisebb csopor
tokban, egymástól 20-60 m-re helyezkedtek el. A fő
ként kerek alakú, meredek falú gödrökbó1 gazdag lelet
anyag került felszínre, a lekerekített sarkú, téglalap ala
kú, sekélyebb objektumokban és az ÉNy-DK, É-D irá
nyú keskeny árkokban alig volt lelet. A kora bronzkori
(Makó-kultúra) gödrökbó1 belső díszes, gömbszelet ala
kú tálak, gömbszelet alakú edények csonka gúla formá
jú üreges talprészeinek töredékei és egyfülű bögretöre
dékek kerültek elő. Egy 1 m átmérőjű gödörben egy szar
vasmarha ép csontvázát bontottuk ki . A középső bronz
kor végi (késő Vatya-kultúra) objektumokban ferdén be
hajló peremű (polírozott felületű) , peremén bütyökkel
díszített tál- és kisbögre töredékek voltak. Az 1381. sz.

nagyméretű, közel 2 m mély gödörben többek között
két halsütő tál és egy bronz árvéső is volt. Egyetlen gö
dörben találtunk késő Vatya-korai halomsíros jellegű,
szögletesedő alján négy bütykös bögretöredékeket. A
291 . sz. ÉK-DNy tengelyű, téglalap alakú sírgödörben
lelt elszántott, zsugorított temetkezés vázmaradványa
valószínú1eg őskori. A leletanyag 90%-a hulladékgöd
rökbó1 származik, ami arra utalhat, hogy rövid ideig te
lepedtek le a kora és késő bronzkori népcsoportok.
A szarmata település a lelónely Ny-i szélétó1 kb. 440 m
hosszan és 155-160 m (a főútra meró1eges köves- és föld
út mentén, nagyobb szakaszon) szélesen jelentkezett. A
házak, a műhelyek, a szabadtéri kemencék elhelyezke
dése és a leletanyag arra utal, hogy a közel 10 OOO m2-nyi
területen a szarmaták többször telepedtek le a Kr. u. 2-5.
század között, illetve a 2-3. században hosszabb ideig él
tek itt. A település széleit kisebb-nagyobb méretű árkok
és árokrendszerek jelzik, továbbá az ÉK-i peremen tár
tuk fel az egyetlen, 2-3. századra keltezhető sírt. A DNy
ÉK tájolású, nagyméretű, téglalap alakú sírban egy fiatal
nő hanyatt fektetett csontvázát bontottuk ki. A halotti
ruha (nadrág) alját több sorban színes gyöngyökkel varr
ták ki, emellett üveggyöngyökbó1 álló nyakéket, zománc
betétes pelta alakú bronzfibulát és egy bikónikus orsó
gombot találtunk még a sírban. Másik két csontvázat is
találtunk: egy idősebb nő gödörbe és egy melléklet nél
küli egyén árokba temetett vázát.
A 36 lekerekített sarkú téglalap alakú, 230/290x260/
440 cm méretű, általában letaposott járószintű (egy eset
ben ötször, több házban kétszer megújított padlójú), ket
tes-hármas csoportokban m egásott ház tetőszerkezetét
egy központi oszlop, vagy a ház hossztengelyében meg
ásott 2 vagy 3 ágas tartotta. A legtöbb házban a padlón
2-5 cm átmérőjű karólyukak (néhol háromszög és négy
zet alakú is) voltak. Négy házban figyeltünk meg a pad
lón malomjátékot ábrázoló karcolatot vagy annak rész
leteit.
A három döngölt padlójú, központi oszlop tetőszer
kezetű műhely egy ÉNy-DK irányú tengelyen helyez
kedett el, egymástól néhány méterre. A padlón talált
több száz karólyuk és nagy méretük arra utalhat, hogy
szövőműhelyek lehettek. A házakhoz hasonlóan csopor
tokba, a házaktól 100-1 20 m-re találtuk meg az egy vagy
több kemencés szabadtéri kemencéket, melyek sütőfe
lületét többször is megújították. A sütőfelület alá csere
peket és állatcsontokat terítettek. A leletanyagban meg
találhatóak a kézzel formált fazék- és fedőtöredékek,
kétosztatú és csónak alakú agyagmécsesek, korongolt
tál-, korsó-, hombár- és fazéktöredékek. Kis számban vol
tak terra sigillata, amfora-, üvegpohár- és a késő szar
mata korra jellemző szemcsés fazéktöredékek. A hasz
nálati eszközök között malom-, fenő-, csiszolóköveket,
orsógombokat, hálónehezéket, csonteszközöket (tű, ár,
fúró, korcsolya) , vaskéseket és néhány ékszert (üveg
gyöngy, bronzfibula-, karperectöredék) is találtunk.
Az avar objektumok többsége a lelónely DNy-i szé
lén, kisebb része az ÉK-i peremén j elentkezett. A né-
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hány kisebb-nagyobb méretű árokrendszerbó1 és 4 ház
ból gazdag leletanyag (kézzel formált fazék- és sütóna
rang-töredék, bekarcolt hullámköteg- és bepecsételt dí
szítésű cserepek, kevés korongolt fazéktöredék) került
elő. A házakban a letaposott járószintet és a tetőt tartó
cölöpöket is megtaláltuk.
Az Árpád-kori település objektumai a 70+ 770 km-tó1
K-re 370 m hosszan, illetve a 71 +500 km-tó1 egészen a
lelónelyet határoló csatornáig, az út mindkét oldalán
egyaránt megtalálhatók voltak. A házak elhelyezkedése,
mennyisége, méretbeli különbsége és a leletanyag alap
ján megállapítható, hogy a falunak több fejlődési fázisa
volt. A kora Árpád-kori faluszerű település (a műút déli
oldalán) 10-1 2 m2 alapterületű, két ágas által tartott sze
lemenes tetőszerkezetű, lejárt padlójú házai csoportok
ba rendeződtek. A házakat több esetben körárokkal vet
ték körbe. A műút É-i oldalán már 1 2-20 m2 alapterületű,
2 vagy 3 cölöp által tartott nyeregtetős, lejárt padlójú, kb.
40-50 m hosszú, ÉNy-DK-i irányú utcasorba fekvő háza
kat találtunk. A kerek vagy szögletes alakú kemencéket
minden esetben a ház egyik sarkába vájták, melyek ház
gödrön belül eső részét agyagból építették fel.
A falu az 1 241 -42. évi tatárjáráskor pusztult el, me
lyet több lelet is megerősít. Az egyik leégett ház kemen
céjében két összebújt gyermek és az anya részben ke
mencén kívül eső vázát bontottuk ki. A kisfiú mellett
IV. Béla ezüstdenára (CNH I. 263.) feküdt. Az épület
padlóján az egykor használt főzőedényeket, csiszolt kő
sótörőt, favödör abroncsait és fülét, a leégett faláda ma
radványait (vaszárat, ládapántot) a mezőgazdasági te
vékenységre (sarlók, rövidkaszák, vas ásóél, fejszék) , az
állattartásra (csikózabla, ollók) és az ácsmesterségre (ács
körző) utaló eszközöket találtuk meg. Egy gödörben a
medencéjén megsérült, egy árokban pedig két fiatal
egyén temetetlen vázát bontottuk ki.
A házaktól kb. 1 20-130 m-re három kemence nél
küli műhelyt tártunk fel, többek között egy kovácsmű
helyt is, melyben a padlót, 6 cölöplyukat, az üllő helyét,
a salakokkal, félkész és rontott vastárgyakkal teli mun
kagödröt és a kisméretű olvasztókemencét is megtalál
tuk. A gödrök, árkok, szabadtéri kemencék, házak, míí
helyek, kutak és füstölők betöltésébó1 viszonylag kevés
leletanyag került elő. Kisebb számban csillámos sová
nyítású, nagyobb számban bekarcolt csigavonallal, be
vagdalással díszített fazék- és bográcstöredékek kerül
tek felszínre. A használati eszközök között malomköve
ket, vaskéseket (nyél csontborítását is) , csontkorcsolyá
kat, orsókarikákat, vas mezőgazdasági eszközöket, továb
bá vaskapcsokat, vasszögeket, vassarkantyút, nagymé
retű vaskulcsot találtunk.
Munkatársak: Ecsedy István, Kalácska Róbert, Ko
vács Ágnes, Rajna András, Zimborán Gábor, Zsoldos At
tila régészek; Bartuczné Farkas Ildikó, Czigléczki Tibor,
Dinnyés Ágnes, Dinnyés Dóra, Fodor Péter, Gera Ág
nes, Kovács Éva, Szabó Gergely ásatási technikusok.
A leletek a ceglédi Kossuth Múzeumba kerültek.
GULYÁS GYÖNGYI

96. Cegléd, Fertály-földek 1 .
( Pest megye) Ő , Á
2005. július 18. és november 23. között a 4. sz. főút szé
lesítése kapcsán a 71 +750-72+ 1 20 km közötti szakaszon,
az út mindkét oldalán kutattunk: 153 m2 területen pró
ba-, 9573 m2-en megelőző feltárást végeztünk (4/17 sz.
lelónely) . Egy Árpád-kori, 1 1 -13. századi település rész
lete látott napvilágot. A kutatás során 216 gödröt, 148
árkot, 23 gödörházat, 17 műhelygödröt, 11 szabadtéri
kemencét, 7 kutat, 2 cölöplyukat és 9 bizonytalan ren
deltetésű objektumot tártunk fel.
A telep leletanyaga egységesnek mondható. 163 ob
jektum (37,6%) leletanyaga között szerepel Árpád-kori
kerámia. Az objektumok nagyobb része (61%) lelet, il
letve keltező lelet nélküli volt. Három objektumból ke
rültek elő jellegtelen őskori edénytöredékek, három ob
jektum pedig újkori.
Az Árpád-kori kerámialeletek többségére a főzőedé
nyek - a kézikorongon készült, homokkal soványított
fazekak - a jellemzőek, de néhány cserépbogrács, két
esetben pedig sütónarang töredékei is előkerültek.
A telep állatcsontanyagáról elmondható, hogy legin
kább a szarvasmarhacsontok fordultak elő nagyobb
mennyiségben. A lelónely Ny-i részén nagyobb szám
ban kerültek elő marha szarvcsapok, fó1eg a műhely
gödrökbó1 és közvetlen közelükbó1.
A lelónelyrészlet legértékesebb lelete a 345. sz. ob
jektumból került elő, egy 6,5 cm széles bronzkereszt, mely
nek egyik szára hiányzik. A trapéz alakban végződő egyik
keresztvég és a kereszt középső része át van fúrva.
A teleprészlet házai általában 250x250 cm kiterje
désű, kemencés gödörházak, melyek hossztengelyében
kettő-három cölöp tartotta a tetőzetet. Bejáratuk a ke
mencével szemben kapott helyet. A kemencék fenékta
pasztása többnyire egyrétegű, de a két, néhány esetben
pedig három réteg is előfordult. A sütőfelület alá fó1eg
vassalakot, állatcsontot, kisebb mennyiségben kerámiát
tapasztottak.
A főúttól D-re, a 71 +860-900 km közötti területen
intenzíven kerültek elő a belső gödrökkel is ellátott mű
hely-objektumok, egymás mellett két csoportban. Nyolc
műhelyobjektum esetében figyeltünk meg kisméretű,
kb. 50 cm szélességű kerek vagy szögletes, a műhely
oldalába vájt, kissé lejtős kemencéket (esetleg pörkölő
ket, vagy olvasztókat) . A helyben történt vasmegmun
kálást tovább erősíti a leletanyag között nagy számban
előfordult vassalak és vasbuca. Érdekes azonban, hogy
a lelónelyen előkerült vastárgyak száma kevés. A gyep
vasérc helyben történt megmunkálása a környező lelő
helyeken is megfigyelhető volt.
A 406. sz. objektum három kemencéjét a munkagö
dör K-i és D-i falába vájták. A kemenceplatnik a nyesési
szint alatt kb. 150 cm mélységben kerültek elő. A sütő
kemencék platnija alá vegyesen vassalakot és állatcson
tot tapasztottak.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
KALÁCSKA RÓBERT
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9 7. Cegléd, Fertály-földek I I .
( Pest megye) Ő , Á , K k
2005. július 8. é s november 7. között megelőző feltárást
végeztünk a 4. sz. főút szélesítése során, a 71 +62571+775 km-szelvényben, a főút mindkét oldalán. A 4272
m2-nyi területen összesen 179 objektumot tártunk fel,
amelyek - a szomszédos Cegléd 4/14 és Cegléd 4/17 sz.
lelónelyekhez hasonlóan - egy Árpád-kori településhez
tartoztak.
A 179 obj ektumból 3 gödör bizonyult leletei alap
j án késő középkorinak, 1 gödör pedig minden kétsé
get kizáróan újkorinak. A lelónelyen 4 objektumból,
2 árokból és 2 gödörbó1 kerültek elő kisméretű, j el
legtelen őskori cseréptöredékek, középkori leletanyag
gal keverve.
Egyértelműen Árpád-kori leletanyag 82 objektum
ból került elő. További 93 objektumról feltételezhető,
hogy az egykori Árpád-kori településrészlethez tartoz
tak. A feltárt Árpád-kori objektumokból 83 árok vagy
árokrészlet, 64 gödör (ebbó1 4 kiégetett oldalú élelem
tároló verem) , 13 sarokba épített kemencés gödörház, 6
szabadtéri kemence, 1 három kemencébó1 és azok kö
zös munkagödrébó1 álló kemencebokor, 4 kút és 4 mű
hely. Az objektumok elenyészően kis része bizonyult le
letben gazdagnak, a legtöbb árokból és gödörbó1 kis
mennyiségű cseréptöredék, állatcsont-töredék és patics
került elő. Viszonylag nagy mennyiségben kerültek elő
kisméret{í vastárgyak töredékei, megmunkált csontszer
számok, valamint a vasmegmunkálás mellékterméke
ként jelentkező kohó- és kovácssalak.
A lelónely az obj ektumokat tekintve intenzívnek bi
zonyult, az egymást metsző Árpád-kori árkok, gödrök,
kemencék és házak alapján több települési fázist tud
tunk elkülöníteni. A legkorábbi időszakot az árkok (víz
elvezető árkok) jellemzik, ezt követik a már betemetett
árkokra épített szabadtéri kemencék és a négyszögle
tes, földbe mélyített, sarokba épített kemencés, 8-10 m2es alapterületű házak. A 4. sz. főúttól É-ra lévő, bal ol
dali sávban került sor a lelónely legnagyobb jelentősé
gű objektumainak feltárására, ahol a lelónelyre jellem
ző Árpád-kori házak közül négyet elhagyásuk után mű
hellyé alakítottak. Ezekbó1 a műhelyekbó1 nagy mennyi
ségben kerültek elő csontszerszámok, fúvócsőtöredékek,
mészkődarabok, kohósalak, valamint a vasolvasztás fo
lyamata után elbontott kohó falának átégett és vassa
lakkal összeolvadt darabjai, amelyeken megfigyelhetők
a fújtatócsövek lenyomatai is. A leletek és az obj ektu
mokon belül megfigyelt jelenségek - salakgödrök, a ko
hóból kifolyatott és megszilárdult salakcsíkok, korom
gödrök, a kisméretű kohók legalsó átégett rétegei - alap
j án biztosak lehetünk benne, hogy a lelónelyen a közel
bó1 begyűjtött gyepvasércet kohósították, és az így nyert
vasbucákat a környékbeli kovácsműhelyekben haszno
sították.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
Munkatársak: Ecsedy István, Zsoldos Attila.
ZIMBORÁN GÁBOR

98. Cegléd, Fertály-földek I l l .
( Pest megye) R, B , Á
A 4. sz. főút 72+130-72+500 km-szelvényének déli ol
dalán, a főút tervezett szélesítésének sávjában, továbbá
a J2 j elzésű tervezett földút és a jobb oldali útcsatlako
zás területét (a 4/18 sz. lelónelyet) próbaásatást köve
tően megelőző feltárással kutattuk.
A próbafeltárást 2005 áprilisában, a megelőző fel
tárást és a lelónely K-i részének szondázását július 18.
és szeptember 27. között végeztük. A lelónely K-i ré
szén húzott kutatóárkokban alig volt régészetileg érté
kelhető objektum.
A kutatott mintegy 9000 m2-en összesen 95 objektum
került elő. A szórványos őskori gödrök közül a középső és
késő rézkor átmeneti időszakát képviseli a 78. sz. szabály
talan alakú gödör, melyen Árpád-kori árkok haladtak
át, az egyik gödör későbronzkori. Néhány újkori beásás
tól eltekintve a többi telepobjektum kevéssé intenzív
Árpád-kori településrészlethez tartozik. A telepobj ek
tumok többsége különböző méretű és irányú árok, árok
részlet, 24 gödör, 1 kút, 4 szabadtéri kemence, 2 ház. A
95. sz. ház 3x2,8 m-es, közel Ny-K tengelyű, ÉK-i sarká
ban kisméretű, vájt kemencével, hossztengelyénél két
cölöplyukkal. Betöltésébó1 néhány hullámvonal-köteges
fazéktöredék került elő. Hasonló méretű a 91. sz. ház is,
ebben kemence nem volt. A 72. sz. szabadtéri kemence
szögletes gödréhez két kemence csatlakozott, Ny-i ré
szén átégett oldalú gödör helyezkedett el. Eredetileg ke
mencés ház lehetett az objektum, melynek ÉK-i oldalá
ba utóbb újabb kemencét vájtak, s a házpadlónál kevés
sel mélyebb munkagödör DNy-i végében átégett falú
gödröt bontottunk ki. A komplexumot megcsonkította
egy fiatalabb árok. A lelónely K-i részén 3 kutatóárok
ban 8 árok- és 1 gödörrészletet tártunk fel.
Az Árpád-kori objektumok igen szerény leletanya
gában fazéktöredékek, néhány cserépbogrács-töredék,
vasolvasztásból származó salakok mellett csontkorcso
lya és egy játékkockává csiszolt juh asztragallosz érde
mel említést.
Valószínűnek látszik, hogy a feltárt leletek idősza
kosan, főként pásztorkodási tevékenység során lakott te
rület emlékei. Erre utal a feltárt objektumok jellege, va
lamint az a tény, hogy az árkok és a kunyhószerű házak
idóbeli eltérésére stratigráfiai adatok is vannak. Mind
azonáltal valószínű, hogy a középkori települési objek
tumok mindegyike a tatárjárás előtti időszak emléke,
az újratelepülés után ez az alacsony térszínű rész mind
végig mezőgazdasági használatban volt.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
EcsEDY IsTvÁN

99. Cegléd, I ntézeti-dűlő 1 .
(Pest megye) V
2005. augusztus 25. és szeptember 9„ majd október 422. között végeztünk próbafeltárást a 4. sz. főút 75+34075+ 720 km-szelvényétó1 É-ra a Perje-csatorna É-i part-
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j án levő 4/22 sz. lelónelyen, a B3 földút 0+010-0+390
km-szakaszán.
A Perj e-csatorna itteni szakasza a 4. sz. főút 1970es évekbeli kiépítésekor kialakított, mesterséges meder,
mely alacsony kiemelkedést vág át. A főúttal párhuza
mosan vezetett új meder K-Ny irányban vágja át azt az
alacsony kiemelkedést, amelyet a vízrendezés előtt az itt
meanderező ér hurokszerű kanyarulata vett körül. A szin
te szigetszerű kiemelkedés eredeti területének nagy ré
szét a korábbi útépítés és csatornaásás már megsemmi
sítette, ezért az itt tervezett földút kialakítását megelő
ző feltárás a régészeti vizsgálat utolsó lehetőségét jelen
tette a terület megmaradt É-i peremén.
A lelónelyen 682 m2-en próbafeltárást és 654 m2en megelőző feltárást végeztünk, 28 objektumot (17 gö
dör és gödörrészlet, 3 árokrészlet, 1 csontvázas sír) tár
va fel. A részben elszórtan elhelyezkedő telepobjektu
mok egy része a vaskor legkorábbi időszakára, Kr. e. 98. századra keltezhető. Különleges a 14. sz. objektum: a
4,5x3,5 m-es, 1,8-2 m mély nagy, szabálytalan kialakí
tású gödör bőséges és jellegzetes Ha C leletanyagot tar
talmazott (grafitos felületű csészék, kannelurás tálak,
kóbuzogány-töredék) . Ilyen telepanyag az első alkalom
mal került elő a tágabb környéken.
Néhány árokrészlet feltárása leleteket nem eredmé
nyezett. Az egyik gödörre ásott temetkezés szokatlan
testhelyzetű („begyömöszölt") csontváza fiatalabb a gö
dörnél, de mellékletek hiányában nem keltezhető.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
DINNYÉS IsTvÁN - EcsEDY IsTVÁN

1 00 . Cegléd, I n téze ti-dűlő I I .
( Pest megye) H, Kö
2005. szeptember-októberben próbafeltárást végeztünk
a MÁV 100 vonal 78,62-78,67 km-szakaszán. A vasútvo
nal É-i és D-i oldalán tervezett új árokszakaszon húzott
kutatóárokkal feltártuk a lelónely veszélyeztetett részét.
Az É-i oldalon egy lelet nélküli kerek gödröt bontottunk
ki . A déli oldalon honfoglalás kori árokrészletet és
ház(?)részletet, a ház ÉNy-i szélét átvágó 15-16. századi
árokrészletet tártunk fel. A házrészletbó1 kéttagú ruhadísz
(kerek verethez kapcsolódó szív alakú csüngó') került elő.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
DINNYÉS IsTvÁN

1 0 1 . Cegléd, In tézeti- és Bába-Molnár-dűlő
( Pest megye ) B, Sza, Á
A 4/1 2 sz. lelónelyen a 4. sz. főút 75+730-76+480 km
Ny-K szakaszán egy ÉÉK-DDNy irányú mezőgazdasá
gi út halad át. 2005. július 18. és október 13. között a
lelónely útépítéssel veszélyeztetett területein vizsgáltuk
a lelónely kiterjedését és intenzitását. Próbafeltárást
1429 m2-en, megelőző feltárást 12 701 m2-en végeztünk;
293 objektumot (212 gödröt, 47 árkot, 20 sírt, 5 házat és
9 szabadtéri kemencét) tártunk fel. Ezek közül 1 őskori,

34 bronzkori, 1 késő bronzkori, 178 szarmata kori, 15
Árpád-kori, 64 lelet nélküli.
Őskori leletanyag került elő az útcsatlakozás D-i, az
átvezetés DNy-i részén nyitott felületen, melyen 36 göd
röt és 5 árkot tártunk fel. Minden keltezhető telepob
jektum bronzkori, a Makó-, a nagyrévi és az urnasíros
kultúra időszakába sorolható.
A 114. sz. gödörben a Makó-kultúrára jellemző belső
díszes tál töredékére bukkantunk. Igen sekély a 130. sz.
gödör, gazdag makói korú leletanyaggal: több darabban
előkerült fekete színű, megvastagodó peremű edény, kis
méretű csonkakúp alakú, 4 cm magas, 3 cm átmérőjű
pohárka, vízszintes peremű edény töredéke a perem
alatt bekarcolt zegzug vonallal, alatta háromszög min
tával díszítve.
A nagyrévi kultúra településéhez tartozó 131. sz.
gödör meglehetősen rossz minőségű kerámiát tartalma
zott, fontos lelete egy j ellegzetes, kihajló peremű fazék.
A 134. sz. gödörben bekarcolt hálómintával díszített töre
déket, továbbá két textildíszes töredéket (hatvani kultúra)
találtunk. Kocsimodell töredékét tártuk fel a 141. sz. gö
dörben, kocsi aljának és oldalfalának 5x8 cm-es részle
tét. A 155. sz. objektumban a késő bronzkorra jellemző
síkozott peremű tálak töredékeit és egyéb, az időszakba
sorolható kerámiát bontottunk ki.
Szarmata kori leletek kerültek elő a lelónely Ny-i ré
szén közvetlenül a 4. sz. úttól D-re. A felület középső ré
szén szarmata temetőrészlet 19 sírját tártuk fel. Minden te
metkezés erősen bolygatott, rabolt, tájolásuk D-É. A 9. sz.
körárok D-en nyitott, közepén az 1 . sz. női sírral. A sírt
feldúlták, megmaradt leletei: bronz ládikaveret, bronzle
mez-töredékek, gyöngyök. A körárok Ny-i részében 2 gyer
meksírt bontottunk ki. A 42. sz. sírban bronz fülbevalópár,
bronz féltorques, bal csuklónál üveg- és borostyángyön
gyök voltak a mellékletek. A 2. sz. sír körárkának csak kb.
negyedét találtuk meg. A feldúlt sír megmaradt leletei
(vas lándzsahegy, vasfibula-töredék, fenőkó') férfi temet
kezésre utaltak. A körárok Ny-i részén tártuk fel a 10. sz.
sírt, a váz bal mellkasán vasfibulával. Szintén körárok
ban bontottuk ki a 36. sz. sírt. A 92. sz. szintén feldúlt,
női sírhoz (borostyángyöngy) a 28. sz. körárok tartozott.
Az árokkeret nélküli, szintén erősen feldúlt temetkezé
sek közül kiemelhető a 25. sz. sír, bolygatott csontjai kö
zött vastöredékek, medence tájékán vas lándzsahegy fe
küdt. A 27. sz. sírban a mellkas környékén pénzt, a me
dencében vascsattöredéket, a sírgödör É-i végénél kis szür
ke korongolt edényt találtunk. A 88. sz. sír É-i tájolású
gödrében a feldúlt temetkezésbó1 csak néhány hosszú
csont és egy bronzfibula maradt a sírban. A 97. sz. női sír
erősen bolygatott, rabolt volt. A sírföldbó1 20 cm mélyen
egy fülezett bronz(?) pénz került elő, a sírfenéken 75 cm
mélységben 5 egymásba kapcsolódó bronzkarika, számos
korallgyöngy, több szálból sodort, hurkos-kampós arany
fülbevaló feküdt. Szintén a sírfenék közelébó1 egy 2x1
cm-es téglalap alakú barna, világos berakással díszített
kőlapocska került elő, mely a tó1e nem messze talált le
mezes testű bronzfibula lapjáról válhatott le. A 104. sz.
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férfisírban a bolygatott váz mellett, a DK-i saroknál vas
lándzsahegy feküdt, a csontok közül kisméretű bronz
fibula bukkant elő. A temetőrészlet a leletek alapján Kr.
u. 3. századi lehet.
A főútszélesítés 76+100-200 km-szakaszánál szar
mata településrészletet tártunk fel. A gödrök többsége
méhkas alakú verem, szürke korongolt és kézzel formált
szarmata kerámiával. A két ház közül 4 központi oszlo
pos. A területen több szétdúlt kemence maradványait
is sikerült megfognunk. Legérdekesebb a 110. sz. sza
badtéri kemence, amelynek a felépítménye is egészen
jó állapotban maradt meg, valamint hamusgödör is csat
lakozott hozzá. A kemence fenéktapasztása alatt szar
mata kerámia fordult elő több rétegben.
Az átvezetés ÉK-i és az útcsatlakozás „B" ágának te
rületén nyitott 2509 m2-es felületen szarmata-késő szar
mata település intenzív részletét tártuk fel. Az 56 telep
obj ektum többsége árok, árokrészlet és gödör, továbbá
néhány szabadtéri kemence és ház. Kiemelhető az ob
jektumok közül a 260. sz. szabadtéri kemence, mely egy
korábbi gödör kb. 50 cm vastag, döngölt agyagbetölté
sére épült, a fenéktapasztása alá korongolt edénytöre
dékeket terítettek. Vékony agyagrétegekkel többször
megújított padlószintet figyeltünk meg a 276. sz. ház
ban. A ház ÉK-i sarkában egy viszonylag jó állapotban
lévő kemencét tártunk fel, déli felében vasmérleg(?) tö
redékére bukkantunk. Központi oszlop támasztotta a
294. sz. szintén kemencés ház tetőszerkezetét, a ház fon
tos lelete egy áttört díszű bronz övcsat.
A lelónelyrész északi részén tártuk fel a 31. sz. késő
szarmata sírt: bolygatott női váz, a lábánál piros festett
tálka, mindkét csuklóján bronz karperec, a medence kör
nyékén vas övcsat, a vállánál vasfibula.
Az Árpád-kori telepobj ektumok közül kiemelendő
a 73 . sz. ház. A szokványos ház padlóját többször megújí
tották. Leletei fazéktöredékek, cserépbográcstöredékek,
S-végű bronz hajkarika és egy áttört, késő avar bronz
övveret voltak.
A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került.
Munkatársak: Ecsedy István, Kovács Ágnes.
RAJNA ANDRÁS

1 02 . Celldömölk, Vu lkánfürdő
(Vas m egye) Ő , Á
2005. június 6-24. között elvégeztük a megelőző feltá
rást a létesítendő fürdő építésének II. ütemét érintő te
rületen. A j elenlegi kutatás alapját a 2004-ben elvég
zett archeomágneses felmérés képezte, kutatóárkok és
szelvények segítségével vizsgáltuk a megjelölt anomá
liákat, ugyanakkor a teljes terület feltárására nem volt
lehetőségünk. Közel 326 m2 felületet vizsgáltunk.
A lelónely jelentőségét az az Árpád-kori (11-12. sz.)
település adja, melynek központi része a 2003-ban foly
tatott ásatás során került napvilágra. Az idei év eredmé
nye, hogy nagy valószínűséggel meghatározhatóvá vált a
középkori falu hozzávetó1eges kiterjedése, legalábbis

DDNy-i irányban. Kiemelkedő a két, földbe mélyített já
rószintű épület, melyek feltehetően műhelyek, az előzőek
ben ismertté váltakhoz hasonló szerkezeti megoldásuk
és méretük alapján. D-É tájolásúak, a hosszanti közép
tengely két végében helyezkedett el a tetőszerkezetet tartó
1 -1 oszlophely, illetve az ÉNy-i saroknál figyelhető meg
egy feltűnően szabályos négyzet alakú lemélyedés. Mind
két esetben a DK-i sarokban találtuk meg a kemencét,
sajnos eléggé bolygatott állapotban. Leletanyagukat el
sősorban a korszakra jellemző kerámiatöredékek jelen
tik, de kevés állatcsont is eló'került, valamint az egyik ház
ból egy vaskés töredéke. A korszak településeire jellem
ző módon esetünkben is annak szélét kemencék, illetve
kemencebokrok csoportja jelzi. Összesen három kemen
cét sikerült megfognunk, a hozzájuk tartozó hamusgö
dörrel, közülük kettő nagyjából egy idóben lehetett hasz
nálatban, a harmadik korábbra tehető. Egy másik kemen
ce érdekessége abban rejlik, hogy összefüggően megma
radt gödörfalának átégett tapasztása (a beomlott bolto
zat betöltésben jelentkezett) , valamint a keményre kiégett
sütőfelület. M!ndegyik kemencénél megtaláltuk a száj
részt lezáró nagyobb méretű szögletes köveket.
Rétegkövető módszerrel őskori pattintott kőeszkö
zökre bukkantunk, ugyanakkor ezek részletesebb vizs
gálatára nem kerülhetett sor.
POLGÁR PÉTER

1 0 3 . Csabacsűd határa
(Békés megye) Ő , Szk, Á , Kk
2005 áprilisában, szeptember-október folyamán terepbe
járást végeztünk az M44 autóút Békés megyei szakaszán.
Nagy-dűlő: A településtó1 DNy-ra mintegy 700 m
re, az ezen a szakaszon igen markáns, széles Kondoros
völgy egy éles Ny-i irányú kanyarulatának belső olda
lán, a falutól DNy felé haladó dűlőúttól K-re van a
350x100 m kiterjedésű 1 3 . számú lelónely. Terepbejá
rásunk során a topográfiai terepbejárások eredményei
vel megegyezően a lelónely nagyságához képest kevés
szkíta kori és Árpád-kori edénytöredéket gyűjtöttünk.
A lelónely alacsony intenzitású.
Nagyráta-dűlő II.: Az előző lelónelytó1 közvetlenül
K-re, a Kondoros-völgy egy éles kanyarulatának külső
ívén van a 600 m hosszú és 100 m széles 14. számú lelő
hely. Terepbejárásunk során - összhangban a topográ
fiai terepbejárások eredményeivel - a nagy kiterjedés
ellenére csekély számban találtunk késő középkori és
őskori edénytöredéket. Mindkét korszakban alacsony in
tenzitású település állhatott a területen.
GYUCHA ATTILA

1 0 Li . Csanádpalota h a tá ra
(Csongrád megye) U, B, Sza, A, Á , Kk
Az M43 autópálya Makó-országhatár szakasz tervezett
nyomvonalának régészeti terepbejárása során a telepü
lés határában az alábbi lelónelyeket regisztráltuk.
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Juhász-tanya: A nyomvonal 55+800-57+000 km-szel
vénye között nagy kiterjedésű őskori, szarmata és Árpád
kori település felszíni nyomait találtuk meg (60. sz. lh.).
Az autópálya 55+900 km-szelvényénél a nyomvo
nal 200 m széles sávja keresztezi a Csanádpalotáról az
országhatárhoz vezető kövesutat. Ennek Ny-i oldalán,
az úttól mintegy 1 00 m-re egy, a környezetébó1 alig
kiemelkedő, É-D irányú dombhát található. A domb
hát része egy összefüggő, medrekkel és magasabb ge
rincekkel tagolt folyómeder által alakított földrajzi egy
ségnek. Ezen a tagolt felszínen halad keresztül a nyom
vonal egészen az 57+000 km-ig, ahol is keresztezi a
Krakk-ér medrét. A Krakk-ér széles medre itt torkollik
össze a Csanádpalotai-érrel, és ezzel egy és összefüggő
vízrendszert alkotnak közösen. A két meder és azok le
fűződött ágai tagolják a környezet felszínét.
A lelóbely nyugati vége közepes sűrűségű, majd a
Juhász-tanya környezetében igen ritka, de nem szűnik
meg. Az 5 6+500 szelvénytó1 jelentős mértékben megnő
a felszíni leletek mennyisége. A keleti végén pedig a le
lóbely igen intenzívnek mondható.
Az 57+000 szelvény előtt a Krakk-ér kis lefűződött
medre keresztezi a nyomvonalat, és ebben a mederben
természetesen nem lehetett régészeti leleteket találni.
A meder után azonban egészen a főmederig sok kerá
miát tudtunk gyűjteni.
A lelóbely nyugati végében elsősorban őskori és Árpád
kori leleteket lehetett gyűjteni. A lelóbely keleti végében
pedig őskori és szarmata kori leletek voltak a felszínen.
A lelóbely intenzitása közepes. A rendkívül nagy
mennyiségű kerámia mintegy 35%-a Árpád-kori, 30%-a
szarmata kori, és mintegy 30%-a őskori volt. A fennmara
dó kis hányadot az avar kori, és újkori töredékek tették ki.
Elsősorban a 200 m széles sáv bal oldalán és a ten
gelyben kerültek elő a leletek, a tengelytó1 jobbra lé
nyegesen kevesebbet gyűjtöttünk.
A fellelt lelóbely egyértelműen azonosítható a Csa
nádpalota 14. sz. lelóbellyel, melyet megtalálója kora
vaskorra (?) (Hallstatt A-B, Hallstatt B-C), a szarmata-,
avar-, és Árpád-korra keltezett.
A nyomvonal tengelyétó1 északra, mintegy 250 m
re az ELTE által készített légi fotókon és a topgráfiai
térképeken is egyértelműen látszik egy kör alaprajzú
terület. Ennek északi oldala a Krakk-ér partjához csat
lakozik. Nyugati, déli és keleti oldalán egy 20-25 m szé
les mélyedés fut körbe. A mélyedés keleti vége össze
köttetésben van a Krakk-ér vízrendszerével. A mélye
dés szélessége és mélysége állandó. Mélysége a környe
zetétó1 mintegy 1,5 m-rel van lentebb.
A mélyedés belső oldalán, annak körbefutó partján
egy mintegy 8-10 m széles sárga agyagos sáv figyelhető
meg, amely ugyancsak teljesen körülöleli a kör alakú te
rületet. A légi fotón és a helyszínen is egyértelműen ta
pasztalható, hogy a mélyedés és a sárga agyagos sáv egy
mással párhuzamosan futva veszi körül a területet. Mi
vel egymástól elválaszthatatlanul jelentkeznek, úgy vél
jük, hogy a keletkezésük is egymáshoz kapcsolódik. Azt

feltételezzük, hogy a mélyedés tudatos emberi tevékeny
ség következtében j ött létre. Ennek eredményeképpen a
Krakk-ér mentén egy kör alakú bezárt területet kaptak
az épító'k, melyet a mederbó1 nyert vízzel zártak el a kül
világtól. A vizesárok ásása során kitermelt földet az árok
belső oldalán halmozták fel, felsáncolták a földet. Ez a
felsáncolt sárga agyagos föld néhol még ma is érezhe
tően magasabban van, mint a bezárt terület magassága.
A légi fotók, a topográfiai térkép és a felszín morfo
lógiája alapján azt feltételezzük, hogy az észlelt jelensé
gek egy földvár elemeit (sáncárok, sánc, belső vár) jel
zik. Feltevésünket erősítheti az a tény, hogy a bezárt
terület belsejében zömmel őskori, azon belül is közép
ső bronzkori leleteket találtunk.
Kis-ugar: A nyomvonal 55+ 100-55+400 km-szelvénye
között közepes kiterjedésű őskori, szarmata kori és Árpád
kori település felszíni nyomai mutatkoztak (59. sz. lh.) .
Az autópálya 5 5+100 km-szelvényénél a nyomvonal
és annak 200 m széles sávja keresztezi a Nagylak felé ha
ladó vasutat és az azzal párhuzamosan futó Élővíz-csa
tornát. Ezek keleti oldalán egy szabálytalan alakú domb
hát található, amely alig-alig emelkedik ki a környezeté
bó1. Ezen a dombháton terül el a lelóbely. A kis mennyi
ségben gyűjtött letetek között pontosabb korszakolásra
nem alkalmas őskori, néhány egyértelműen szarmata kori
(Kr. u. 2-4. sz.), két Árpád-kori, és néhány késő középko
ri mázas edénytöredék, illetve cseréppipa volt.
Országhatár: A nyomvonal 57+150-57+700 km-szel
vénye között nagy kiterjedésű, közepes intenzitású ős
kori, szarmata és Árpád-kori település felszíni nyomait
találtuk meg (61 . sz. lh.).
Az autópálya az 57+100 km-szelvényben keresztezi
a Krakk-ér É-D irányban folyó széles medrét. A folyón
áthaladva a nyomvonal meró1egesen fut a folyó magas
partjával egészen az országhatárig.
A j elölt szakaszon eltérő intenzitással lehetett lele
teket gyűjteni. A bejárt sáv déli felében, és a sávtól dél
re található, a környezetébó1 kiemelkedő dombháton
elsősorban őskori, és szarmata kori (Kr. u. 3-4. sz.) tö
redékeket találtunk.
A bejárt sáv bal oldalán, és a sávtól É-ra a leletek
nagy többségét az Árpád-kori töredékek tették ki. Ősko
ri töredékeket ezen a részen már nem lehetett találni.
Az Árpád-kori lelóbely nemcsak a bejárt sávra terjedt
ki, hanem az attól É-ra elhelyezkedő, a folyómederrel
párhuzamosan futó, szabálytalan dombhátra is. A nyom
vonaltól É-ra a leletek elsősorban a meder menti része
ken kerültek elő, míg a nyomvonaltól D-re, attól távo
labb is sok tárgyat találtunk.
A nagy mennyiségű lelet kb. 40%-a Árpád-kori, a
másik 40%-a szarmata kori edénytöredék volt. Jelentős
mennyiségben (kb. 20%) találtunk középső bronzkori
edénytöredékeket.
A lelóbely egyértelműen azonosítható az alábbi ré
gészeti lelóbelyekkel: Csanádpalota 17„ 18„ 19.
Sulyok-tanya: A nyomvonal 54+4UU-54+6UU km-sza
kasza között nagy kiterjedésű, de alacsony intenzitású
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szarmata kori település felszíni nyomait találtuk meg
(62. sz. lh.) .
A Sulyok-tanya környékén a nyomvonal lapos, alig
tagolt felszínen halad. A jelzett szakaszon déli és keleti
irányból a környezetébó1 alig kiemelkedő, tagolt vona
lú dombhát található, melyen viszonylag nagy felüle
ten találtunk nagyon ritka intenzitású szarmata kori (34. sz.) településnyomokat.
Munkatársak: Mészáros Patrícia, Paluch Tibor, Sós
kuti Kornél, Wilhelm Gábor régészek (MFM) ; Bene
dek András, Pópity Dániel, Sátay Emese, Tompa György
régészhallgatók (SZTE) ; Katona Sándor, Kulcsár Kor
nél, Máté Genovéva, Nagy Norbert régésztechnikusok
(MFM) .
SzALONTAI CSABA

1 0 5 . Csány, Kétszékház-dűlő 1 .
( H eves megye) B , Sza
2005 második felében kezdtük meg Mezőszemere és Bol
dog között a megyét K-Ny-i irányban átszelő termék
vezeték leletmentő ásatási munkáit. Az árkokat 5 m szé
lességben kutattuk és dokumentáltuk.
Ezen a lelónelyen is túlnyomórészt a Kr. u. 2-3 . szá
zadra keltezhető császárkori szarmata és kevés számú
késő bronzkori leletanyag fordult elő.
Munkatársak: Földi Valéria kultúr-antropológus, Ke
lemen Péter történész, Szeredi István ásatási technikus,
Végh Henrik média technikus, Bíró Péter, Bíró Ádám
régészhallgatók, Varga Emese, Tóth Zsolt főiskolai hall
gatók, Csillag Tamás, Erdész Ede, Kovács János.
FODOR LÁSZLÓ

1 06. Csány, Kétszékház-dűlő I I .
( Heves megye) U, R, Sza
A lelónelyet a Tiszaújváros-Százhalombatta vezetéksza
kasz nyomvonalán 2004-ben végzett terepbejárások so
rán fedeztük fel a Csányról DNy-ra kivezető földút és a
gázvezeték találkozásánál. Errefelé kisebb-nagyobb
dombok és mélyedések váltják egymást. Lelónelyünk is
egy kisebb kiemelkedésre és annak lejtőire terjed ki.
A 2005 őszén végzett megelőző feltáráson 7 obj ek
tumot figyeltünk meg (köztük néhány újkori beásást is) .
Egy gazdag leletanyagú középsőrézkori település ma
radványa képezi a lelónely legjellemzóób korszakát. A
nagyméretű szabálytalan alaprajzú gödrökben elsősor
ban az állatcsontok domináltak. Az itt feltárt egyetlen
zsugorított csontvázas temetkezés is valószínűleg ebbó1
a korszakból származik.
A lelónelyen emellett újkó'kori és szórványosan szar
mata kori leletek is előfordultak, ám jóval szerényebb
mennyiségben. A körárkokból ítélve egy szarmata kori
temető jelenléte sem zárható ki, még annak ellenére
sem, hogy ilyen korú sírt nem találtunk a nyomvonal
ban.
DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ

1 0 7. Csá ny, Miklós-dűlő 1 .
(Heves megye) LT
Az épülő gázvezeték Heves megyei szakaszának nyom
vonalán 2004-ben végzett terepbejáráskor vált ismert
té a lelónely. Csány DK-i határában, a Bordás-tanyától
kb. 250 m-re Ny-ra található, egy kisebb dombocskán.
2005 novemberében a 455 m hosszan és 5 m szé
lességben lehumuszolt felületen közel 70 objektumot
tártunk fel. Ezek közül 5 nagyméretű kelta ház volt, a
hozzájuk tartozó tárológödrökkel. A sűrűbb település
részeket viszonylag m ély árkok választották el egymás
tól. A település központja szelvényünk középső részé
vel esett egybe, ahol is egy kisebb dombhát húzódik.
Ezen a területen helyezkedtek el a házak. A házaktól
biztonságos távolságra, szelvényünk K-i részén sikerült
feltárnunk egy téglalap alakú fémmegmunkáló műhely
maradványait, amelybó1 nagy m ennyiségű csiszolt ho
mokkő töredéke került elő. A számtalan cölöplyuk meg
léte is j ól illeszkedik a terület településszerkezetébe.
A nagy kiterj edésű telep valószínűleg jóval túlnyúlik a
feltárt területen.
DANYI JÓZSEF

1 08. Csehimi ndszent, Kishegyi ú t
(Vas megye) Kö, K k
A 2005. szeptember 7-én végzett terepbejáráson elsőd
legesen a fejlesztésre és belterületi bővítésre szánt te
rületeket vizsgáltuk. Egy új lelónelyet regisztráltunk.
A Kishegyi úton, a falu régi szó1őültetvényes terü
letén egy nagyobb plató É-i nyúlványának K-i oldalán
találtunk középkori és késő középkori telepnyomokra
utaló leleteket. Ezek egy jól körülhatárolható 100x100
m-es részen szóródtak szét.
ILON GÁBOR

1 0 9. Csesznek, vá r
(Veszprém megye) Kk
A cseszneki várban 2005-ben az Állami Műemlékhely
reállítási és Restaurálási Központ végzett falkutatást és
ásatást. A falkutatás során lehetőségünk volt állványról
vizsgálni és felmérni azokat a részleteket, melyekre ed
dig nem nyílt mód. Sikerült egyértelműen meghatároz
ni a felső vár első, egyszintes kőfallal övezett periódu
sának falkoronáját, igazoltuk az É-i oldal késő középko
ri zárt erkélyének létezését és felmértük maradványait,
a Ny-i traktuson újkori magasítást mutattunk ki, mely a
korábbi pártázatos lőrések átboltozásával járt, azonosí
tottuk a barokk korban újra átalakított nyílásokat.
Az ásatás során a K-i traktus középkori lépcsőala
pozásának tisztázása mellett újabb, az Árpád-kori vár
hoz kapcsolható falrészletet találtunk.
A felső vár É-i falszorosában és annak bejáratánál
hitelesítettük az 1 967-69-es ásatások eredményeit. A fel
ső vár É-i falszorosának első periódusú zárófalát, az ah
hoz vezető hidat vagy lépcsőt tartó pillért és ennek kö-
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zépkori és újkori átalakításait sikerült meghatároznunk.
Az alsó várból a falszorosba vetető kapu helyét is nagy
valószínűséggel azonosítottuk, elkülönítve annak ere
detileg szabadon álló falát az újkorban a terület feltöl
tése után hozzáépített falalapozásoktól.
LÁSZLÓ CSABA - RÁCZ MIKLÓS

1 1 0. Csér ha tára
( Győr-Moson-Sopron megye) Ő , Ró, Kk. Kú
2005. március 23-án helyszíni szemlét végeztem régészeti
hatástanulmány készítéséhez. A tervezett regionális hul
ladéklerakó területén és a környékén erdőtelepítésre ki
jelölt területen régészeti lelet nem került elő. Az említett
terület a községtó1 Ny-ra húzódó dombvonulat gerincén
és annak D-i, valamint lejtős K-i részén helyezkedik el.
Kiskerék: A Kócsod-patak mentén hosszan elnyúló
foltban j obbára erősen lepusztult, jellegtelen római ko
ri és őskori oldaltöredéket találtam. A lelónely a patak
árterébó1 alig kiemelkedő térszínen helyezkedik el.
Kócsod: A községtó1 K-re, közvetlenül a település szé
lén, a Kócsod-patak Ny-i oldalán emelkedő dombháton
nagyszámú újkori cseréptöredék között késő középkori és
kora újkori edénytöredékek is kerültek elő. A leletek a domb
magasabb részén koncentrálódtak, közel a településhez.
TAKÁCS KÁROLY

1 1 1 . Da lmand, sánc
( Tolna megye) Kö
2005. május 2-án terepbejárással ellenőriztem a mező
város K-i kiterjedését. A szántásban jól látható volt, hogy
a lelónely nem közvetlenül a pataknál indul, hanem a
domb magasabb részein. A templom törmeléke most még
jobban szét volt szántva, mint a korábbi bejárásoknál.
MIKLÓS ZSUZSA

1 1 2 . Damak, Ü rgés-dűlő
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk
2005. augusztus 26-án terepbejárást végeztünk Lak és Da
mak határában. Damak határában, a Damak-Edelény út
DK-i oldalán, a Damaki-patak két oldalán, közvetlenül a
patakparton, a patakhoz lefutó dombok lábánál a patak
mentén, mintegy 100 m hosszúságban, a szántásban 1516. századi kerámiaanyagot találtunk, igen nagy felszíni
leletsűrűségben. A lelónely a középkori Sáp falu lehet.
Teljes kiterjedését nem sikerült meghatározni, É-i irány
ban feltehetően a nem szántott területen is folytatódik.
Munkatársak: Bodnár Tamás és Laki-Lukáts László.
PUSZTAI TAMÁS

1 1 3 . Debercsény, Bejövő ú t
( N ógrád megye) Á
2005 áprilisában régészeti hatástanulmány kapcsán a köz
ség bel- és külterületén szemlét tartottunk. A Bejövő út

Ny-i oldalában az egyik telken (Hrsz.: 88/1) földmunkák
során egy Árpád-kori objektumot bolygattak meg.
Április 28-án és május 1 1 -én leletmentő ásatást vé
geztünk a l elónelyen. A telken épülő ház alapjainak
kiásásakor egy Árpád-kori kemencét vágtak ketté. A
kemence boltozata részben jó megtartású volt, 3-4 cm
vastagon kiégett. A kemence jól tapasztott sütőfelülete
fölött három betöltési réteget figyeltünk meg. A platni
tapasztásából 13-14. századi kerámiatöredékek kerültek
elő, több perem- valamint egy fenékbélyeges aljtöredék.
A kemence Ny-i oldalát késóbbi beásások bolygatták meg.
Munkatársak: Bácsmegi Gábor, Nicklas Larsson ré
gészek.
MAJCHER TAMÁS

1 l li . Debrecen, Bellegelő, Kondoros-part
( Hajdú-Biha r megye) U, B, Á
A lelónely Debrecen Mikepérccsel szomszédos, Ny-i
határában, a Bellegelő nevű határrészben, a Kondoros
Ny-i partján, a Miklósi-tanyától D-re kb . 300 m-re el
terülő dombokon található; kb. 800-900 m hosszan,
ÉK-DNy-i irányban húzódik végig a patak partján.
2005. június 1-jén Bálint Marianna és Aranyos Anna
mária a KÖH regionális irodájának régészei hatósági szemle
során 3 háromszög átmetszetű, lekerekített végű, girland
díszes bronz karperecet (melyek közül 1 teljesen ép, ket
tőnek az egyik vége letört) , 2 felvarrható töredékes bronz
pitykét és egy lemezbó1 készült bronz Noppeming töre
dékeit találták egy ökölnyi méretű földrögben. (Lásd az
illusztrációt a 224. oldalon!) Párhuzamaik alapján a bron
zokat egyértelműen a halomsíros kultúrához köthetjük,
vagyis a késő bronzkor I. időszakára (Reinecke Bz B2-C)
keltezhetjük. A lelónelyen 2005. július 1 -jén újabb szem
lét végeztünk. A szemle során azt próbáltuk meg eldön
teni, hogy a késő bronzkor eleji (Forró-horizont, Mozsolics
B IVa) depo-lelethez, vagy pedig egy halomsíros temető
höz tartozhattak-e a bronzok. A szemle során újabb, a
halomsíros időszakra tehető bronztárgyat nem találtunk,
viszont számos a korszakra jellemző kerámiatöredék ke
rült elő. A helyszíni megfigyelések alapján a depo-lelet
valószínűsége kicsi, inkább egy halomsíros temető létére
utalhatnak a j ellegzetes bronztárgyak. A késő bronzkori
kerámiatöredékek mellett neolit cserepek is előkerültek,
melyek településre utalhatnak. A lelónely déli részén lé
vő dombon Árpád-kori településre utaló kerámiatöredé
keket (cserépbográcsperemek) is gyűjtöttünk.
A négy dombra kiterj edő lelónelytó1 D-re, a nagy
lelónelytó1 egy mélyen fekvő területtel elhatárolt, kb.
1 00 m-re lévő kisebb dombon Aranyos Annamária a fel
színen neolit kerámiatöredékeket gyűjtött, melyek vagy
a fent említett lelónely folytatását, vagy egy újabb lelő
helyet jeleznek. Ez a lelónely a Lakatos-tanyától K-re
kb. 400 m-re található.
A bronz ékszereket László Attila fémrestaurátor
konzerválta.
DANI JÁNOS
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1 1 5 . Debrecen, Garay u tca 1 .
(Hajdú-Bihar megye) Sza , Kk, ú
2005. június 22-28. között megelőző régészeti feltárást
végeztünk a 300 m2-es telken, építkezést megelőzően.
A területen tizenkét régészeti objektumot tártunk fel
három nagyobb korszakból.
A legkorábbi leletek a Kr. u. 3-4. századból a csá
szárkori szarmata időszakból származnak. Egy nagymé
retű, 170 cm átmérőjű, méhkas alakú gödörbó1 koron
golt, szürke hombártöredékek, kézzel készített házi ke
rámia darabjai és állatcsontok kerültek elő.
A középkori Debrecen több telepjelenségét is sike
rült feltárnunk. Néhány kisebb gödör mellett a legje
lentősebb objektum egy faszerkezet nélküli ásott kút
volt. A nyesett felszíntó1 120 cm mély kút betöltésében
jelentős mennyiségű kerámiatöredéket találtunk.
Több gödörbó1 újkori leletek kerültek elő, pl. mázas
edények, cseréppipák töredékei. E korszak legérdeke
sebb lelete egy fémtalpas üvegserleg töredéke volt.
Az ásatási terület közvetlen szomszédságában van
a 2003 őszén a Bethlen u. 6-12. sz. telkeken feltárt lelő
helynek. Az akkor eló"került szarmata és középkori tele
pülésnyomok nyugati folytatását találtuk meg a Garay
utca 1. sz. alatt.
M. NEPPER IBOLYA - D. SZABÓ LÁSZLÓ

1 1 6. Debrecen, Garay u tca fi .
( Hajdú-Bihar megye) Kö
2005. május 9-13. között régészeti feltárást végeztünk
a 250 m2-es telken társasház építését megelőzően,
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melynek során tizenöt középkori telepjelenséget tár
tunk fel.
Az objektumok nagy része agyagnyerő gödör, ame
lyekbó1 jelentős mennyiségű edénytöredék és állatcsont
került elő. Feltártuk egy 50 cm széles, teknős aljú vízel
vezető árok K-i végét, amely Ny-i irányban egy nagy
méretű gödörbe futott. Az ásatási terület Ny-i végében
egy 100 cm széles, teknős aljú kettős árok és mellette
egy 50 cm széles, trapéz keresztmetszetű árok 1-1,5 m
hosszú szakaszát tártuk fel. Ez az árokrendszer a szom
széd telken, a ház alatt folytatódott.
M. NEPPER IBOLYA - D. SZABÓ LÁSZLÓ

1 1 7. Debrecen , Széchenyi u tca
( Hajdú-Bi har megye) B, Kk, Kú
2005. február 14. és március 1 1 . között régészeti feltá
rást végeztünk a 9080/4 hrsz. telken, miután a Fellebb
viteli Főügyészség beruházásának szakfelügyelete so
rán j anuár 5-én régészeti leletek és objektumok kerül
tek elő.
Az 1085 m2-nyi felületen 42 régészeti objektumot
tártunk fel több korszakból. Legkorábbiak a késő bronz
kori Gáva-kultúra cserepeit tartalmazó objektumok vol
tak. A többi objektum leleteinek kora a 14. századtól a
18. századig terjedt. A középkori objektumok közül több
mint 10 cölöplyuk volt, de elhelyezkedésük nem utalt
semmiféle építményre. A lelónely majdnem teljes hosszá
ban húzódott egy kettős vízelvezető árok, amelyhez gyűj
tőmedencék is tartoztak. Több nagyméretű agyagnyerő
gödröt is feltártunk. A lelónely kútjai között volt faszer-
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kezetes és ásott is, kettőnek dongabélése volt. Mindkét
kútból került elő 15. és 18. századi ép edény.
Feltártunk egy középkori külső kemencét, melynek
teteje is volt. A tetőt tartó karók nyomait a kemence
oldalában találtuk meg.
M. NEPPER IBOLYA - D. SZABÓ LÁSZLÓ

1 1 8 . Debrecen, Széchenyi u tca-Arany J. u tca
( Hajdú-Bihar megye) B, Sza, H , Á , Kk
2005. május 17. és július 22. között végeztünk régészeti
feltárást a területre tervezett Igazságügyi Negyed mély
garázsának területén. A 2300 m2-nyi területen 140 ré
gészeti objektumot tártunk fel öt nagyobb korszakból.
A legkorábbi leletek a késő bronzkori Gáva-kultúra
telepéró1 kerültek elő. A település a szomszédos telke
ken, a Fellebbviteli Főügyészség és az Ítélőtábla terüle
tén folytatódik.
A császárkori szarmata időszakból, a Kr. u. 3-4. szá
zadból származik az a körárok, amelynek É-i részét egy
középkori árok, K-i, Ny-i és középső részét újkori ház
alapok semmisítették meg. A körárok megmaradt ré
szébó1 valószínűsíthető, hogy külső átmérője kb. 15 m
lehetett. Temetkezésre utaló nyomokat azonban a ké
só'bbi bolygatások miatt nem találtunk.
A 9. századból származik az ásatás egyetlen háza. A
290x340 cm alapterületű, földbe mélyített ház ÉNy-i
sarkában egy kemencét, a másik három sarkában cö
löplyukakat tártunk fel. A betöltésben talált kerámiá
hoz hasonló került elő a háztól kb. 10 m-re feltárt külső
kemence platnijából is.
A 12-13. századra datálható leletek voltak több gö
dörben is, ami megerősíti azt a feltételezést, hogy az
Árpád-kori Debrecen erre a területre is kiterjedt.
A legtöbb objektum és lelet a középkori és kora új
kori Debrecen településéhez köthető. Feltártuk a szom
szédos telkeken, a Fellebbviteli Főügyészség és az Ítélő
tábla területén folytatódó vízelvezető árokrendszer kb.
60 m-es részét, három faszerkezetes kutat, melyek be
töltésébó1 több ép edény és egy cseréppersely is előke
rült. Középkori házat nem találtunk, csak gazdasági jel
legű építményeket: fabéléses vermeket, külső kemen
céket.
M. NEPPER IBOLYA - D. SZABÓ LÁSZLÓ

1 1 9. Debrecen, Széchenyi u tca 2 2 - 2 6 .
( Hajdú-Bihar megye) B, Sza, Á , Kk, K ú
2005. április 4. é s május 4. között végeztünk régészeti
feltárást a telkekre tervezett Ítélőtábla építése előtt. Az
1790 m2-nyi területen több mint száz régészeti objektu
mot tártunk fel négy nagyobb korszakból.
A legkorábbi leletek a késő bronzkori Gáva-kultúra
telepéró1 kerültek elő. A népesség emlékanyagát a szom
szédos telken, a Fellebbviteli Főügyészség területén
2005 márciusában befejezett ásatáson észleltük először
D ebrecen területén.

A császárkori szarmata időszakból, a Kr. u. 2. szá
zadból származik egy temetkezés. Az É-D tájolású, j obb
oldalára fordított, behajlított lábú jazig nőt gazdagon
felékszerezték. Nyakában lunula függött, jobb csukló
ján két ezüst karkötő volt. A sírgödörben mellé helyez
tek tíz, gyöngybó1 készült karkötőt és nyakláncot. A női
csontváz alatt egy kutya maradványait találtuk meg.
Több gödörbó1 kerültek elő 13. századi kerámiatöre
dékek, ami azt bizonyítja, hogy az Árpád-kori Debrecen
központjától távolabb is éltek már ebben az időszakban.
A legtöbb objektum és lelet a középkori és kora újko
ri (14-17. sz.) Debrecen településéhez köthető. Feltártunk
kb. 100 m hosszan egy vízelvezető árokrendszert (főág,
több mellékág, gyűjtőmedence) és hat faszerkezetes ku
tat. Közülük ötnek az alját is sikerült megtalálnunk. A
kutakból több ép edény és egy nagyon jó állapotban meg
maradt, tölgyfából faragott sulykoló is előkerült.
M. NEPPER IBOLYA - D. SZABÓ LÁSZLÓ

1 2 0. Debrecen, Toyota-Sza lon
( Hajdú-Bihar megye) U
A Debrecenbó1 Hajdúböszörménybe vezető főút szélén,
a MOL kút melletti beruházás területén végeztünk 2005.
április 18. és május 12. között kisebb megelőző feltárást.
A leló'hely a Tócó-patak déli partján lévő magasabb
területen lokalizálható neolit település perifériájaként
értékelhető.
Az ásatás során összesen 15 objektumot tártunk fel,
melyek közül 4 leletanyag hiányában nem volt keltez
hető, 5 modern beásásnak bizonyult; 6 objektumot a
középső neolitikus időszakára (Esztár-csoport?) keltez
hetünk. Egy árokból, két nagyobb amorf és egy ovális
agyagnyerő gödörbó1, valamint egy kerek tölcséresen
szűkülő falú gödörbó1 állt a kibontott neolit település
részlet. A telepobjektumok mellett eló'került egy KDK
NyÉNy tájolású, bal oldalára erősen zsugorított, rossz
megtartású vázat tartalmazó sír is. Melléklet nélküli volt;
a sírgödör Ny-i végében talált kerámiatöredékek való
színűleg csak másodlagosan kerültek bele.
Október 28-án az épület gázvezetékének fektetése
során feltártunk egy - többnyire nagyméretű tárolóedé
nyek töredékeit tartalmazó - újabb középső neolit hul
ladékgödröt.
DANI JÁNOS

1 2 1 . Debrecen, Tócó-part
( Hajdú-Bihar megye) Ő , Sza , Kk
2004. október 5. és november 30„ valamint 2005. már
cius 21. és május 10. között megelőző feltárást végez
tünk az M354/2 sz. leló'helyen. A feltárt terület Debre
centó1 É-ra, a Hajdúböszörménybe vezető 35. sz. út mel
lett, a Tócó-patak Ny-i partján fekszik. A lehumuszolt
18 081 m2-ny.i felületen 564 objektumot tártunk fel. A te
rületen egy szarmata (római császárkor, Kr. u. 2-4. sz.)
település emlékeit találtuk meg. Eló"kerültek különböző
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méretű, méhkas alakú tárológödrök, épületek, árkok, ku
tak és cölöplyukak nyomai.
A lelónely Ny-i szélén őskori település nyomaira
bukkantunk, melynek három kútját tártuk fel. Közvet
lenül a Tócó-patak partján, a csomópont egyik lehajtó
j ának nyomvonalában találtunk néhány késő középkori
gödröt is.
SZABÓ LÁSZLÓ

1 2 2 . Dévaványa ha tára
( Békés megye) U, Sza , Á
2005. november 9-én helyszíni szemlét tartottunk a te
lepülés közigazgatási területén.
Kis-Kér-sziget: A község ÉNy-i határán, a csudabalai
műúttól É-ra, az ÉNy-DK-i rányú érpartot K-Ny-i irány
ban átvágó Csurgó-Alsóréhelyi-mellékcsatorna környé
kén, illetve attól D-re az MRT adatai alapján embercson
tok és kevés Árpád-kori kerámiatöredék került elő. A
lelónely kiterjedésének pontosítása érdekében helyszí
ni szemlét tartottunk a területen. Megfigyeléseink nyo
mán a régészeti lelónely déli irányú kiterj edését kb. 150
m-rel ki kell terjeszteni, illetve az eddigi Árpád-kori anya
gon túl további, vélhetően újkőkori és szarmata kori em
lékekkel is számolni kell a területen.
Sártó-halom: A védendő halom a nagyjából K-Ny-i
irányú, Csudabala felé vezető kövesút É-i oldalán emel
kedik és az útról közvetlenül megközelíthető. A kerek
halom markánsan kiemelkedik a tó1e É-ra található szé
les, egykori folyómeder által uralt területbó1. A halom
felületét fű és gaz, illetve a Ny-ról és ÉK feló1 felkúszó
bozótos, akácos borította. A halom K-i lábánál csatorna
és egy anyagnyerő gödör bolygatta a lelónelyet. A ha
lom Ny-i oldalán egy másik anyagnyerő gödör nyomai
látszódtak. A halom tetejére a műútról gépkocsik által
kijárt csapás vezet a háromszögelési pontig. A lelóne
lyen egyéb beavatkozás nyomát nem láttuk. Sem a ha
lom felszínén, sem annak közvetlen környezetében, fel
színen szóródó leleteket nem találtunk.
Sártó: A Sártó-halom mellett É-ra, a Dévaványa 8.
sz. őskorinak meghatározott lelónelyet pontos lokalizá
lása miatt kerestük fel. Bakay Kornél az MRT szöveges
leírásában a lelónelyet egyértelműen az egykori folyó
part K-i peremére jelölte. A Sártó-szigetet körülvevő szé
les, már erősen feltöltődött érmeder K-i, azaz külső part
ján a településre egyetlen lehetséges hely a Sártó-ha
lomtól ÉK-re, mintegy 50 m-nyire lévő kis kiemelkedés.
Itt egy kisebb dombocska van, amelynek világosabb szí
nű talaja messzire virított. Bár a szemle során felszínen
szóródó leletet nem figyeltünk meg, úgy véljük, a tény
leges lelónely a térképen jelölt helytó1 50-100 m-re ke
letebbre, a halom, a csatorma és a mederpart által be
zárt háromszögben lehet.
Sártó-sziget: Bejártuk a Sártó K-i felében, a Csurgói
csatornától Ny-ra, az egykori folyómeder partján húzó
dó Dévaványa 9. sz. lelónelyet. A felszínen nagy mennyi
ségű leletanyag (kerámiatöredékek, kőeszközök, épület-

omladék) szóródott. Több helyütt jelenkori tanyák ma
radványait is megfigyeltük.
Az MRT bejárása során a Csurgói-csatorna szinte
egész Ny-i partélét egy nagy, 2,5 km hosszú lelónely
ként határozták meg (9. sz. lh.), annak ellenére, hogy
például Korek József 1958-ban közölt térképén két j ól
elkülönülő halmot (Szarka-halom, Kova-halom) j elölt
ezen a területen. Jelen bejárás során is jól megfigyelhe
tő volt a partél tagoltsága. Ez alapján mindenképpen
indokolt a talajkitermeléssel bolygatott, de még mindig
jól körülhatárolható Kova-halom és a Szarka-halom ön
álló lelónelyként kezelése. A terület tagoltságából adó
dóan legkevesebb négy különálló lelónely (az említett
két halom és az azoktól D-re és É-ra található egy-egy
dombhát különíthető el az MRT bejárása során össze
mosott D évaványa 9. sz. lelónelyként meghatározott te
rületen.
Munkatársak: dr. Jankovich-Bésán Dénes, dr. Nagy
Levente.
TANKÓ KÁROLY
1 2 3 . Domaszék, Börcsök-ta nya
(Csongrád megye) B, A, ú
2005. május 19. és június 20. között mentő feltárást vé
geztünk az M5 tervezett autópálya nyomvonalán a
166+540 és 166+740 km-szelvénye között talált 17 /54
(M5 81. sz.) lelónelyen.
A lelónely Domaszéktó1 DK-re, az 51. sz. főúttól dél
re mintegy 1000 m-re helyezkedik el. Nyugati és déli
vége egy vizes, mocsaras mederre támaszkodik; É-i és
K-i irányban a tovább folytatódik. Ez utóbbi területek ré
gészeti feltárására nem volt lehetőségünk. A nyomvonal
mintegy 220 m hosszú, és 90 m széles területen érintette
és veszélyeztette a lelónelyet. A feltárt 19 800 m2-en 486
régészeti j elenséget találtunk.
A lelónely középső és déli részén néhány az újkorra
keltezhető objektumot (árkot, gödröt) tártunk fel. A te
rület déli részén feltártuk egy, nagy valószínűséggel a ké
ső avar korra tehető temetőrészlet, hat ÉNy-DK tájolású
sírját. A sírok mindegyike nagymértékben ki volt rabolva.
Egy-két kézzel formált kerámiatöredéken, ember- és ál
latcsonton kívül mást nem találtunk a sírgödrökben.
A lelónely teljes területén egy a késő bronzkorra
keltezhető, az ún. halomsíros kultúrába tartozó telepü
lésrészletet is feltártunk. A településen házat, kemen
céket, árkokat, nagyméretű gödröket és igen sok cölöp
lyukat találtunk. Az objektumokból nagy mennyiségű
kerámiatöredék került elő. A lelónely igazi érdekessé
gét a kora bronzkorra tehető sírcsoportok jelentik. Eze
ket az egymástól elkülönült, 2-3 hamvasztásos temet
kezésbó1 álló sírcsoportokat a lelónely területén három
felületen figyeltük meg.
Munkatársak: Pópity Dániel régészhallgató (SZTE),
Bek Nikolett, Kulcsár Kornél, Magyar Emil, Nagy N or
bert, Szeles Imre ásatási technikusok.
PALUCH TIBOR
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1 2 Li . Domaszék, Nagy Má tyás dűlő
( Csongrád m egye) Sza
2005 . május 19. és június 14. között megelőző feltárást
végeztünk az M5 autópálya építésének régészeti szak
felügyelete során a nyomvonal 168+300-168+600 km
szelvényei között talált 17 /40 (M5 76. sz.) lelóbelyen.
A munkát egy 300 m hosszú és mintegy 50 m széles sáv
ban végezhettük. A kutatott terület nagysága 14 780 m2,
a feltárt obj ektumok száma 243.
A lelónely Domaszék és Röszke között, a Nagy Má
tyás dűlóoen helyezkedik el. A területet É-ról és Ny-ról
a korabeli Maty-ér K-Ny folyásirányú szakaszához
kapcsolódó vízgyűjtő rendszer határolja. A nyomvonal
Ny-i széle j elenleg is belvizes, ingoványos legelő, É-i ré
szén szintén egy mélyebb terület helyezkedik el, me
lyet az autópálya keresztbe szelt. A kitűzött szelvény
D Ny-i része szintén a mederrendszerhez kapcsolódó mé
lyebb rész volt, a K-i részen a domborzat fokozatosan
emelkedett, melyet a régészeti korú objektumok elhe
lyezkedése is jól körvonalazott.
A j elenlegi lelóbelytó1 É-ra, a 168+250-168+ 300 km
szelvények között 1993-ban Ormándy János végzett egy
kisebb területen ásatást, melynek során 10 szarmata kori
telepj elenséget tárt fel. Az ekkor megkezdett objektum
számozást folytattuk.
A lelóbelyen, mely erősen bolygatott volt, egy szar
mata kori település nyomai és két szarmata kori teme
tőrészlet került elő.
A szarmata településnek csak kis részlete esett a fel
tárandó nyomvonalba. Ezek a szelvény középső harma
dának K-i részén lévő magaslaton helyezkedtek el. A je
lenségek nagy részét a kerek vagy ovális száj nyílású, se
kély gödrök alkották. Ezek mellett feltártunk néhány
kisebb m éret(í méhkas alakú tárolóvermet, két nagy
méretű kutat és két földbe mélyített ház maradványát
is. Az objektumok betöltésébó1 csekély mennyiségű le
letanyag került elő. Ezek zömét a kerámia és az állat
csont jelenti. A feltárt területen egy római festett edény
és egy arnfóra oldaltöredéke került elő, másodlagosan.
A nyomvonalon feltárt két temetőrészletet a terü
leten élt szarmata lakosság különböző közösségeinek ha
gyatékaként értelmezhetjük. A sírcsoportok (temető
részletek) egyértelműen különállóak voltak, egymástól
mintegy 1 00-150 m-re helyezkedtek el. A sírokból elő
került leletanyag kronológiai helyzetében is különbsé
gek mutatkoznak. A nyomvonal É-i részében talált síro
kat egy korábbi közösség ásta, mint a délen előkerült
temetkezéseket.
A nyomvonal ÉNy-i részében (a fentebb említett, fu
tóhomokkal betemetett mederrészlet É-i partján) négy
DK-ÉNy tájolású, téglalap alakú sírfolt került elő a
humuszolás során. Ezek közül kettő sírgödör szinte telje
sen üres volt, a harmadikban csak néhány csont és gyöngy
volt, a negyedik sír egy fiatal lány sírja volt eredeti hely
zetben, bolygatás nélkül. A rönkkoporsóba helyezett el
hunyt gazdag leletanyaga közül a legimpozánsabb a két
fibulája (aranyozott fedlapú, ékkóoerakásos dobozfibula,

lemezes szerkezetű, ékkóoerakásos korongfibula) , gyön
gyös öve és a gyöngyökkel kivarrt ingujja és nadrágja volt.
A másik temetőrészlet a nyomvonal középső har
madának K-i felében, a telepobjektumok szomszédsá
gában került elő. A sírcsoport Ny-i széle ismert, a teme
tő kiterjedését nem állt módunkban feltérképezni. A fel
tárt 15 sír sorokba rendezve helyezkedett el, tájolásuk
DK-ÉNy. Az elhunytakat általában koporsóba fektet
ték, melyet a sírok bontása során kirajzolódó foltok j e
löltek. A sírok jelentős része (11) bolygatott volt. A rab
lások ellenére mindegyik sírban találtunk valamilyen
tárgyat. A női sírok legáltalánosabb leletei a gyöngyök
voltak, de ezek mellett fibulákat, karpereceket és egyéb
leleteket (balta alakú csüngők, ezüstérem, orsógomb) is
találtunk. A férfisírok szegényesebb leletanyagát általá
ban a vasfibula és a vas övcsatok jelentették; a közösség
ben élő harcosokra az egyik sírban talált vas lándzsahegy
utalt. Sok sírban került elő vaskés, melyet általánosan a
bal combcsontra keresztbe fektettek. A legtöbb sírba az
elhunyt lábához helyeztek edényt is (néhány kivételével
mind korongolt volt) . Szintén az edénymelléklet adását
láthatjuk az egyik sírban talált üvegpohár töredékében.
A lencse alakú csiszolatokkal díszített pohár a temető
részlet Kr. u. 4-5. századi keltezését is alátámasztja.
MÉSZÁROS PATRÍCIA - SósKUTI KORNÉL

1 2 5. Dombóvá r, Mászlony-puszta
(Tolna megye) B
A Kiskondai halastavakra lejtő domboldalon légi felde
rítéskor kerek, sötét gyűrfü észleltem. A 2005. április
13-án végzett terepbejárás során, szántásban a kerek fol
tot nem találtam meg, viszont a területen igen sok késő
bronzkori cserepet gy(íjtöttem, hamus, paticsos folto
kat figyeltem meg.
MIKLÓS ZSUZSA

1 2 6 . Dormánd, Homokos-Görbe I l l .
( H eves megye) B
Az épülő gázvezeték Heves megyei szakaszának terep
bejárásakor 2004-ben vált ismertté a lelónely. 2005. no
vember 13-17. között megelőző feltárást végeztünk a
Dormánd ÉNy-i határában fekvő, 250 m hosszan, 5 m
szélességben lehumuszolt lelóbelyen. Több mint 30 ké
ső bronzkori objektum foltját azonosítottuk, amelyek na
gyobb számban tárológödrök voltak. Közöttük szabály
talan eloszlásban több ÉNy-DK-i tájolású, csekély mély
ségü árok húzódott. Az objektumok leletanyaga a szo
kásos késő bronzkori összképet mutatja.
DANYI JÓZSEF

1 2 7. Dormánd, Zsidó temető
( H eves megye) 8, LT, Kk?
A lelOhelyet a Tiszaújváros-Százhalombatta vezetéksza
kasz nyomvonalán 2004-ben végzett terepbejárások so-
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rán fedeztük fel Dormánd Ny-i határában, a Zsidó-teme
tőró1 elnevezett dú1ő K-i peremén, amely egy régi Laskó
holt ág markánsan kiemelkedő Ny-i partján található.
A 2005 őszén végzett megelőző feltáráson több mint
20 obj ektumot bontottunk ki. Az objektumok egy része
késő bronzkori, egy része pedig kelta kori, de ezek mel
lett egy késő középkori, vagy újkori árok nyoma is elő
került. A kelta korszakból j obbára téglalap alaprajzú
házak lakógödreit, míg a késő bronzkorból kizárólag
ovális, vagy kerek szájú gödröket és árkokat ástunk ki.
A felszíni nyomok alapján mind a bronzkori, mind a
vaskori település nagy felületre terj edt ki az itt magaso
dó domboldalon, a települési nyomok egészen a domb
aljáig követhetó1c Az érmeder közelében a vastag hu
muszszint alján tűzhelynyomokat figyeltünk meg.
DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ

1 2 8 . Döbrököz, Ké tvíz köze
(Tolna megye) B
2005. május 2-án újabb terepbejárást végeztem a hely
színen, megnéztem a földvár átvágását. Mélysége átlag
1 m, szélessége kb. 50 m. Belső oldalán sok volt a szür
ke, hamus folt, sok késő bronzkori cserepet, állatcson
tot találtam.
MIKLÓS Z SUZSA

1 2 9 . Dráva ta mási, Kenderáztató
(Somogy megye) Ő, A Tö
A lelónely 1 992-ben vált ismertté, amikor az alacsony
vízállásnak köszönhetően több bödönhajó vált látható
vá a part mentén. Az egyik hajótestbó1 egy 16-17. szá
zadi kiöntőcsöves török rézkancsó is előkerült.11
2005 . június 24-i szemlénken pontos leírás alapján
kezdtük meg a munkát. A vizsgálatra kijelölt terület fel
ső (folyásirány feló1i) végének megközelítésekor meg
lepetésünkre tiszta vízben jól kivehető volt egy hajó kör
vonala. Erró1 a pontról kiindulva vizsgáltuk meg a lelő
helyet. Megállapítottuk, hogy mintegy 80 m hosszan bö
dönhajók sorakoznak a víz alatt a part előtt. A szemle
során 11 hajót számoltunk meg, ezek többsége majd
nem teljesen ép, volt néhány töredékes darab is.
A legjelentősebb koncentráció egy félszigetszerű
partkiszögellés körül volt megfigyelhető. A meredek ré
zsűn lecsúszva több hajótest feküdt egymás mellett, il
letve egymás körül. Ezen a ponton a folyó szokatlanul
mély (7 m), az áramlás rendkívül erős. Az említett ki
szögellésnél, a hajók közelében egy megmunkált, fekvő
gerendát figyeltünk meg. A gerenda oktogonális kereszt
metszetű, 20-25 cm átmérőjű, színe alapján tölgybó1

11

Dráva Múzeum adattára 878-92, fotótár 2698-2701. RózsÁs M.:
Török kori őrhely Drávatamási határában. in: GEREJES !. Ko
vÁcs GY.: Hódoltság régészeti kutatása, 2002.
-

készült. Oldalán két csoportban 2-2 üreg látható, ezek
feltételezhetően csaplyukak. A gerenda mellett deszkák
és vaspántok ágyazódtak be az üledékbe. A gerenda mel
lett szórvány őskori és Árpád-kori (apró kavicsos sová
nyítású, csigavonalas) kerámiatöredéket találtunk.
A kiszögellés felett mintegy 30 m-rel egy kb. 7 m
hosszú hajó feküdt. A haj ó belsejében egy újkori, mázas
cserépedény fülét találtuk. A kiszögellés alatti szakaszon
a part menti sodrás csekély, ellenáramlat alakult ki. En
nek köszönhetően az aljzat iszapos, a látótávolság cse
kély. Ezen a szakaszon két töredékes hajót figyeltünk meg
eltemetődve. Találtunk továbbá egy köves foltot, mely
ró1 egy török kori fazék peremét emeltük ki. Az iszapos
területen további leletek lehetnek eltemetődve.
A haj ók - színük alapján - tölgybó1 készülhettek.
A lemért, épebb darabok alapján hosszuk 8-10 m, szé
lességük 1 -1,2 m lehetett. Keresztmetszetük körszelet ala
kú, a rönk belsejét faragták ki, az oldalfalon további mun
kát nem végeztek. Keresztmerevítőket, bordákat nem
találtunk. Néhány darabnál az oldalfal felső peremén
mesterségesnek tűnő lyukat észleltünk. Összességében
az együttes egységes jellegű, a szokásos bödönhajóknál
nagyobb, de egyszerűbb kialakítású darabokból áll.
Valószínűleg nem véletlen, hogy a legnagyobb kon
centrációt az említett kiszögellésnél találtuk. Ez a kiszö
gellés véleményünk szerint nem természetes eredetű.
A gerenda és a deszkák is összefüggésben lehetnek vele.
A leletegyüttes kora és funkciója jelenleg nem hatá
rozható meg teljes bizonyossággal. A hajók többsége vél
hetően azonos korból származik és összefüggenek a te
rület használatával. Lehetséges, hogy malmok oldalhajói
voltak, vagy híd pontonjai. A kiszögellés lehetett malom
gát, hídfő, de egy védett kikötő előtti töltés is. A hajókat
másodlagosan is felhasználhatták valamilyen vízi létesít
mény építésekor. A leletanyag az őskortól az újkorig szó
ródik. A leletegyüttes őskori keltezése nem túl valószínű
az említett funkciók esetében. Drávatamási határában
ugyanakkor török kori őrhely is található (Török-domb) .
A török kori fazék, illetve a réz kancsó alapján ez látszik
jelenleg a legvalószínú'bb összefüggésnek.
Munkatársak: Olajos S zilvia, Puskás Norbert (Kék
ség Búvár Egyesület) .
TÓTH JÁNOS ATIILA

1 3 0. Dunaalmás, Faktorok
( Komá rom-Esztergom megye) Ró
2005. július-augusztusban hitelesítő feltárást végeztünk
a Dunaalmás 0709/6, 0709/2 helyrajzi számú ingatla
nokon. A munkára azért volt szükség, mert ez év máju
sában a fent jelölt terület szomszédságában végzett hi
telesítő feltárás során római kori katonai palánktábor
árkára bukkantunk, mely a tábort É-ról határolta. Fon
tos volt a tábor területének behatárolása, hogy kiderül
jön, cohors vagy ala állomáshelyével van dolgunk.
A feltárás során egy kutatóárokkal megtaláltuk a
tábor É-D-i irányú Ny-i árkát. A tábor K-i árkának kere-
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sése során két kutatóárok üresnek bizonyult. A többi
vel sikerült tisztázni a táborárok DK-i, lekerekedő sar
kának nyomvonalát, valamint a tábor K-i szélét, ami az
É-i és Ny-i résszel valamint a lekerekedő (ÉNy-i és DK-i)
sarkokkal ellentétben nem 1 90-220 cm széles, 70-80
cm mély árok volt, hanem egy 180 cm széles, 40 cm
mély teknőszerű mélyedés, amelytó1 3 0-40 cm-re Ny
ra, a tábor belseje felé, palánk húzódott, melynek felál
lításához 20-25 cm mély, 3 0-40 cm széles árkot ástak.
A tábort Ny-ról határoló árok és a K-i palánksor között
147-148 m a távolság, így egyértelművé vált, hogy a
táborban cohors állomásozott. A táborárkokból nem ke
rült elő datáló leletanyag.
PETÉNYI SÁNDOR

1 3 1 . Dunaföldvár, Postakúti-dűlő
(Tolna megye) Ró, Á
Lakossági bej elentésére 2005 áprilisában és júniusában
külön-külön terepbejárást végeztünk a dűló'ben, ahol
1893 tavaszán Szelle Zsigmond egy római épület kisebb
részét tárta fel. A lel6hely a város szélétó1 Ny-ra kb. 1,5
km-re helyezkedik el, egy félkörívet leíró vizenyős terü
let É-i részén. A lelónely legmagasabb, DNy-i sarkában
kőépületre (villára?) utaló római tegulák és kövek fi
gyelhetők meg. Elmondás szerint innen ÉNy-ra kb. 3 00
m-re, a dombtetőn 1985 körül mintegy 20-25 csontvá
zas sírt bolygattak meg, római ezüstpénzeket kiforgatva
a földbó1. A telep É-i részével átellenben, a patak É-i
felén egy ÉNy-DK irányú, kb. 150 m hosszú, köves sáv
látszott, vélhetó1eg annak az útnak a nyoma, amely le
lónelyünket a tó1e kb. 1 km-re K-re fekvő limesúttal köt
hette össze. Ugyanitt kevés Árpád-kori kerámiát is ta
láltunk. A gyűjtött cserepek alapján a lelónely az egész
római kor alatt lakott volt.
K. NÉMETH ANDRÁS - ÓDOR JÁNOS GÁBOR
1 3 2 . Dunakeszi, Dunasor 28.
( Pest megye) Ró
2005. május 23-27. között a ház kertjének rendezése
kapcsán folytathattuk a késő római kikötőerőd déli fa
lának a régészeti kutatását. Az ásatás egy hete alatt a fal
vonalában két 5x5 m nagyságú szelvényt sikerült fel
tárnunk. A K-i szelvényt a DK-i saroktorony és a déli fal
találkozásától 15,06 m távolságra tűztük ki. A kikötő
erőd déli falának szelvénybe eső szakaszán a felmenő
fal vastagsága 1,6 m, a Duna felé enyhén lejtő alapozási
kiugrás pedig mindkét oldalon átlagosan 20-20 cm szé
les. A felmenő fal a szelvényben 40-50 cm magasságig
megőrződött, külső és belső oldalán a kövek közötti fu
gákat mészhabarccsal gondosan kikenték. A szelvény
DK-i sarkában egy legújabb kori beásást kibontva meg
találtuk a fal alapozásának alját, amelyet az alapozási
kiugrás esését követve a római kori felszíntó1 számítva
1 m mélyre ásLak. A laza honwkus altalajban az alapo
zási árok oldalát egymás mellé leütött karókkal igye-

keztek megtámasztani. A karók függó1eges lenyomatai
jól felismerhetők a fal alapozásának külső oldalán. A fal
belső oldala mentén a falomladék alatt ugyanazt a lele
tekben gazdag humuszos feltöltést találtuk, amelyet
2003-ban néhány méterrel feljebb már azonosítottunk.
Ebbó1 a rétegbó1 nagyszámú késő római kerámiatöre
dék, egy vas nyílhegy és Valensnek egy erősen kopott
érme (Vida István meghatározása) került elő.
A szelvénytó1 Ny-i irányba 1 m távolságra került sor
a másik szelvény kitűzésére, amelynek teljes hosszában
ugyancsak követhető volt a kikötőerőd déli fala. A fal
nak ezt a szakaszát azonban egészen az alapozási kiug
rás szintjéig kiszedték. A zokli itt 5 m-en mindössze 10
cm-t esik a Duna felé, amely arra utal, hogy a Duna
partoldala a római korban ezen a szakaszon közel víz
szintes volt. A fal mindkét oldalán néhány cm vastag
összefüggő vízszintes habarcsos felületet találtunk,
amely az építési réteggel azonosítható. A kiserőd belső
oldalán erre a szintre egy vékony humuszos feltöltés
került, amely fölött már csak a fal masszív omladékát
találtuk.
2005. június 14-én a telket a Duna feló1 lezáró be
ton támfalnak egy vízszintes T alakú támasztéka és a
Dunához vezető egykori lépcső között egy kb. 1,5x2 m
nagyságú, modern beásásokkal szabdalt felületen sike
rült megtalálnunk és kibontanunk azt a pontot, ahol a
déli zárófalat a Duna elmosta. A fal Ny-i vége a Duna
eróziós tevékenységének köszönhetően erősen lepusz
tult és több helyen alámosva megrepedt. A fal megma
radt vége a DK-i saroktoronytól 28 m távolságra fek
szik. A Pannoniából ismertté vált kikötőerődök közül
ezért egyelőre a dunakeszi kikötőerőd déli zárófala az
egyetlen, amely ilyen hosszúságban megmaradt és ma
is tanulmányozható. 2005. július 20-án a fal végétó1 D
re egy újabb szelvényt nyitottunk, amelyben - a duna
falvai kikötőerőd (burgus contra Florentiam) analógiájá
ra - remény volt a DNy-i saroktorony egyik sarkának
feltárására. A szelvényben azonban közel 2 m mélysé
gig csak modern feltöltést találtunk, ami azt bizonyítja,
hogy a fal végén feltételezhető tornyot a Duna teljesen
elmosta. Még a torony alapozása alatt feltételezhető,
leütött cölöpöknek sem találtuk nyomát.
Holl Balázs segítségével sikerült felmérnünk és tér
képre vinnünk a Dunasor 32. sz. ház pincéjében megőr
ződött római falsarkot is, amely a kikötőerőd nagymé
retű központi tornyának ÉK-i belső sarka volt. Közvet
lenül a kikötőerőd előtti partszakaszon egy vas cölöp
papucs feküdt, amelyet talán a kiserőd kikötőjének fa
konstrukciójához köthetünk.
MRÁv ZsoLT

1 3 3 . Dunaszentgyörgy, Várdomb
(Tolna megye) 1
A Várdombnak is nevezett temető területén kiirtották
a bozótot, ezért 2005. március 24-én helyszíni szemlén
megnéztem, van-e erődítési nyom. A temető a környe-
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zetébó1 erősen kiemelkedő, hosszúkás domb. Jelenlegi
formájában nem tűnik erődítettnek, leletet a sírok föld
jében nem találtam.
MIKLÓS ZSUZSA
1 3 4 . Dunavecse, Keléd-dűlő
( Bács-Kiskun megye) Ő, N
2005. május 1 7-én helyszíni szemlét végeztünk egy
anyagnyerónely területén. A terület középső részén a
kitermelt gyümölcsös helyén kikelt lucernában, a gyü
mölcsöst K feló1 határoló földúthoz közel jelentkeztek
az első kerámiatöredékek, és egészen a mély fekvésű
részig észlelhetők voltak. A leletek a lucernástól D-re, a
gyümölcsösben is közepes intenzitással mutatkoztak. A
gyümölcsös déli sávja a magas aljnövényzet miatt nem
volt tanulmányozható.
A lelónely kiterjedése egy ÉK-DNy irányú, hosszan
elnyúló földháton kb. 360-380 m hosszúságban és 80100 m szélességben határozható meg. ÉK-i sarka való
színűleg átnyúlik a földút K-i oldalára, de a sűrű gabo
navetés miatt ez a rész nem volt járható. A lelónelyen
gyűjtött leletanyag több régészeti korszakból (őskor, nép
vándorláskor) származik.
Munkatársak: Mészáros Mónika régészhallgató, Mu
csi Margit gyűjteménykezelő.
SOMOGYVÁRI ÁGNES - v. SZÉKELY GYÖRGY

1 3 5 . Ecser, 2 . sz. lelőhely
( Pest megye) LT, Á
Az MO autópálya Pest megyei DK-i szakaszának építé
sét megelőző régészeti feltárás során az M5 autópálya
és az M0-4 főút csomópontja, valamint a 3 1 . sz. főút
közti szakaszon dolgoztak 2005-ben a Pest Megyei Mú
zeumok Igazgatósága munkatársai. Az összes lelónelyet
számítva ebben az évben kb. 100 OOO m2-t tártunk fel
május és november között. A 2001. és 2002. évi feltárá
sokkal együtt összesen közel 900 OOO m2-t tártunk fel.
Mindegyik lelónelyen a vezető geodéta Érdi Benedek
volt, munkatársa Peuser Lóránt. Informatikusok: Zol
tán S. Péter és Tóth Károly. A teljes MO feltárás koordi
nátora: dr. Tari Edit.
2005. szeptember 28-án indult a gépi humuszolás.
Terepbejárások alapján a lelónely kisméretű Árpád-ko
ri telepnek ígérkezett. A humuszolás során Árpád-kori
telepjelenségek bontakoztak ki, de ezek mellett a mar
koló kelta urnákat bolygatott meg. A temetkezéseket fel
tártuk, viszont a lelónely további védelme érdekében a
humuszolást október 5-én leállítottuk, és a kutatóárko
kat visszatakartuk.
Az 1 . és 3. sz. objektumok beásására nyesési szinten
nagyobb, amorf folt utalt. A folt ÉNy-i része a 3. sz. gö
dör, DK-i részébe ásták az urnát, amelynek gödrét vi
szont az edényhez méretezték, azt mintegy beleprésel
ték a sárga, homokos altalajba. Betöltése pár cm-re az
edényfaltól volt megfigyelhető: laza, sötétbarna homok.

Az 1 . és 3. sz. objektumok közt nincs összefüggés. Az
urna gyorskorongon készült, j ól iszapolt, szürke,
bikónikus testű, kihajló, legömbölyített peremű. Vállán
sávba szerkesztett bekarcolásokkal díszített.
A 2. sz. objektum, egy vas pajzsdudorral lefedett
urna, szintén nyesési szinten került elő. A markoló ka
nala kissé megnyomta a vastárgyat, és a telj esen ép, kel
ta edény is szétrepedezett, de megmaradt a helyén. A
dudor maga az edény szájába mélyedt, a szárnyait rá
hajtották az edényre. A tárgyon néhány eredeti sérülés
mellett egy nagyobb szöget találtunk. Az urna gömbös
testű, kihajló, legömbölyített peremű, vállán sávba szer
kesztett, függó1eges bekarcolásokkal díszített. Anyaga j ól
iszapolt, szürke, de gyenge égetésű. Az objektumnak folt
ja nem volt, a beásás méretét az urnához igazították.
A két urnából tisztítás során emberi csontmarad
ványok, olló, kések, fibulák, hólyagos lábperectöredé
kek, vaseszközök töredékei kerültek elő.
A fentieken kívül kibontottunk még egy csontvázas
sírt. A markoló- és ekenyomok által bolygatott, D-É-i
tájolású, nyújtott vázas, felnőtt férfinak melléklete nem
volt.
RÁCZ TIBOR

1 3 6 . Ecser, 6. sz. lelőhely
( Pest megye) R, Szk, LT, Sza, A, Á
2005 májusától dolgoztunk az Ecser és Maglód telepü
lésektó1, valamint a Budapest-Szolnok vasútvonaltól
délre elterülő lelónelyen, amely a környezetébó1 látha
tóan kiemelkedő domb K-i oldalán helyezkedik el. A ter
vezett nyomvonal K-i felén, a nyomvonallal párhuza
mosan egy valószínűleg a 19. században ásott csatorna
húzódik. A csatorna közelsége miatt a lelónely K-i ré
szén igen magas volt a talajvíz szintje, ezért ott csak ne
hezen, vagy egyáltalán nem tudtunk dolgozni. 2005. no
vember végéig 38 622 m2-en összesen 2352 objektumot
tártunk fel.
A lelónely DNy-i felén a 2004-ben megkezdett fel
tárást folytatva szarmata település részletét kutattuk.
Egy ritkább, árkokkal tagolt, kevesebb gödröt tartalma
zó rész után egy obj ektumokkal igen sűrűn fedett terü
leten dolgoztunk. Az obj ektumok egy részét a felső, fe
kete humuszos talajrétegbe ásták bele. Igen sok egymás
sal szuperpozícióban lévő gödröt bontottunk ki. Több
házat, köztük kemencés házakat is feltártunk. A kemen
cék alját gondosan egymás mellé tett edénytöredékek
kel rakták ki, majd agyaggal vonták be. Egy esetben a
többszörös megújítás nyomait is megfigyeltük. A DK-i
szelvényfal felé enyhén lejtett a terület. Itt az objektu
mok már j óval ritkábban fordultak elő, a falu egyik ha
tárát itt sejthetjük. Jellemző leletek: terra sigillata és ró
mai festett töredékek; szürke, jól iszapolt edények; szem
csés, apró kaviccsal soványított fazekak; vörös, jól isza
polt edények; kevesebb kézzel készült edény; igen sok
állatcsont (kagyló és halcsont) ; patics. Ezeken kívül fém-,
és kerámiasalak, vastárgyak, csontkorcsolyák, csontárak,
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orsógombok, fibulák, bronzdrót, gyöngyök, üvegtöredé
kek, fenőkövek és őrlőkövek is előkerültek. Az obj ektu
mok sűrű előfordulása a szarmata telepen kedvező te
lepülési viszonyokra, intenzív telephasználatra és vi
szonylag magas lakosságszámra utal.
Ezen a részen csak néhány középső rézkori, badeni,
szkíta, avar és Árpád-kori objektum fordult elő. A kö
zépső rézkorra biztosan két gödör datálható. Az egyik
bó1 nagy mennyiségű kerámiaanyag (közte harangos cső
tal pas edény töredéke) , állatcsont, 2 magkő (az egyik
obszidián, a másik kova) , valamint nagy mennyiségű,
égett növényi maradvány került elő. A másik rézkori
gödörben nagy mennyiségű paticsot, kerámiát, állat
csontot és egy hengeres alakú orsógombot találtunk. A
kerámiaanyag alapján a két gödör a bodrogkeresztúri
vagy a Ludanice-kultúrához sorolható.
Az avar korból több, az altalajba vájt és kó'bó1 épí
tett kemence is eló'került. Az egyik kőkemencéhez kap
csolódó munkagödör másik oldalán egy földbe vájt sü
tőkemencét is feltártunk. A kőkemence omladékos volt.
Az omladék elbontása után a kemence oldalfalának ín
situ megmaradt kövei patkó alakot rajzoltak ki. Az el
bontott omladék alatt egy fél örló'követ találtunk.
A terület középsó' részén elszórtan helyezkedtek el,
a lelónely északi részén viszont ismét igen sűrűn egy
másra ásták a badeni, szkíta, kelta, szarmata és Árpád
kori telepobjektumokat. Több helyen badeni korú fel
töltó'dési réteget is sikerült megfigyelnünk. A badeni kor
szakból összesen 292 gödröt tártunk fel. Közös jellem
zó'jük, hogy szinte mindegyikben találtunk paticsot, négy
gödörben igen nagy mennyiségben. A paticsok között sok
áglenyomatos darab volt. Az egész ásatás kiemelkedő le
letei a két „paticsos" gödörbó1 is eló'került, karcolással va
lamint fehér, piros festéssel díszített faldarabok (?) . Há
rom gödörben emberi, 18 gödörben pedig teljes vagy
majdnem teljes szarvasmarhavázakat bontottunk ki. A
betöltésbó1, esetenként a csontváz alól közvetlenül elő
kerüló' késő rézkori edénytöredékek mindegyik gödröt
egyértelműen a badeni idó'szakra datálják. A marhavá
zakat többnyire a medencecsont felé (hátra) fordított
(törött) nyakkal találtuk. Figyelemre méltó, hogy 6 szar
vasmarhát egymás melletti gödrökbe temettek el, az
egyik gödörbe kettó't is. Egy külső kemence kó'kemény
re átégett anyagplatnival szintén biztosan badeni korú.
A kerámiaanyagban mericék, kétosztatú tálak, hombá
rok, amfórák, szubkután füles tálak töredékei fordultak
eló', de találtunk több teljesen épp vagy egésszé összeál
lítható edényt is. A kerámián kívül csiszolt kó'baltákat,
pattintott kőeszközöket, csonteszközöket, állatcsontot,
igen sok kagylót (Unio crassus) tartalmaz a leletanyag.
A kerámiaanyag eló'zetes vizsgálata alapján a badeni te
lep a kultúra fiatalabb klasszikus fázisába sorolható.
A szkíta korszakból származik kilenc földbe mélyí
tett ház, két külső kemence és 88 gödör. A házak két
oszlophelyes, lekerekített sarkú téglalap, vagy egy cö
lüply ukkal ellátott kerek formájúak voltak. A szkíta le
letanyagban behúzott peremű tálak, bikónikus, magas

füllí csészék, valamint kézzel formált edények, fazekak
töredékei, orsógombok, állatcsontok fordultak elő.
A kevés kelta obj ektum az egész felületen elszórva,
egymástól távol jelentkezett. Kiemelkedik közülük két
ház, amelyek esetleg műhelyek lehettek: lejárt kemény
padlójukon sok karólyukat bontottunk ki. Az egyik ház
ban szövőszéknehezékeket és több orsógombot talál
tunk. A másik ház közepén hosszanti irányban elnyúló,
rövidebb „árok" és a cölöplyukak eloszlása alapján ta
lán valamilyen talpgerenda lenyomatát sejthetjük pad
lóján. A kelta objektumokból duzzadt peremű, grafittal
soványított edények, seprűdíszes, grafittal soványított
edények, kihajló peremű, magasra húzott vállú tálak stb.
töredékei, állatcsont és patics került eló'.
A szarmata korból szintén földbe mélyített házakat,
gödröket, árkokat, külsó' kemencéket tártunk fel. Több
szarmata gödörben bontottunk ki ember- és kutyaváza
kat. A jellemzó' leletek hasonlóak, mint a terület DNy-i
részén, de római téglákat, valamint egy teljesen ép Krisz
tus-monogramos mécsest is találtunk.
Az Á rpád-korból származó néhány objektumot földbe mélyített kemencés házakat és a gödröket - szin
tén elszórtan találtuk. Leletanyagukat hullámvonalas dí
szű fazéktöredékek és állatcsont alkották.
A lelónely középsó' és északi részén az egykori tele
pülések valószínűleg minden irányban túlnyúlnak a fel
tárás határain. Lelónelyünk valószínú1eg összefügg a vas
útvonaltól ÉK-re feltárt Maglód 1 . lelónellyel, ahol szin
tén tártak fel badeni és szkíta objektumokat.
Munkatársak: Horváth Tünde régész (MTA RI) ;
Hargitai András, Hatos János, Pál Róbert, Susics Diána,
Szeredi Anna (SZTE) , Biller Anna, Györkő Anikó, Mé
rai Dóra (ELTE) régészhallgatók; Barta Sándor, Bányai
Kitti, Bodó Zsuzsa, Bosnyák Valéria, Bókáné Szálka
Nikolett, Deák Gábor, Fehér Aliz„ Fodor Gábor, Hajdú
Károly, Hönig László, Kálmány Andrea, Kecskés Balázs,
Kiss Enikő, Kiss László, Németh Dániel, Liebhaber Ré
ka, Péter Dávid, Szabó Gyó'zó', Szabó Sándor, Szakmáry
Béla, Szálka Levente, Szrnka Attila, Valek Tünde, Ve
ress Marcell régésztechnikusok.
BóKA GERGELY - FEKETE ZOLTÁN Krs ATTILA PATAY RÓBERT
-

1 3 7. Ecser, 7. sz. lelőhely
( Pest megye) LT, Sza, A, Á
2005-ben folytattuk a tavaly megkezdett lelónely szel
vényeinek bó'vítését, összenyitását. Tekintettel a feltá
randó terület nagyságára (mintegy 10 ha) és a rendkí
vüli objektumsűrűségre, 4 régészcsapat dolgozott a le
lónelyen. Ennek eredményeként sikerült a kb. 70%-át
feltárni. (Lásd az illusztrációt a 232. oldalon!)
A terület egészén szétszórtan, de föként a Ny-i ré
szén kerültek eló' kelta objektumok: házak, árkok, göd
rök gazdag kerámiaanyaggal, valamint egy kirabolt sír.
A telepszerkezet nehezen követhető, mivel a későbbi,
rendkívül sűrűn jelentkező telepobjektumok valószínű-
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leg elpusztították a kelta j elenségeket. A házak feltű
nően nagyméretűek, hossztengelyükben egy-egy cölöp
lyukpárral. Tűzhely, kemence nem tartozott hozzájuk.
Az egyik ház padlóján több agyagnehezék került elő.
Kiemelkedő jelentőségű a lelónely déli részén előkerült
kétosztatú, jó megtartású edényégető kemence.
A szarmata telep feltárása során alátámasztást nyert
a már tavaly megfogalmazódott feltételezésünk, amely
szerint egy korábbi - terra sigillatákkal és egyéb római
kerámiával keltezett - Kr. u. 3. századi falura épült rá
egy későbbi, valószínűleg 4. századi, szemcsés kerámiá
val jellemezhető telep. A késői(?) telep jellemző objek
tumtípusa a gödörbokor/anyagnyerónely. Ezek a sza
bálytalanul egymásba ásott gödrök igen nagy felületűek,
és helyenként több méter mélyek. Az egyik, kiemelke
dően nagy (1276 m2) anyagnyerónely összesen 193 ki
sebb-nagyobb gödörb61 állt. Gyakran megfigyeltük, hogy
még a gödrök betöltése előtt kemencéket illetve füstö
ló"ket(?) vagy bizonytalan funkciójú, tüzeléssel kapcso
latos objektumokat alakítottak ki az aljukon. Az egyik
gödörbokorban vasmegmunkálásra utaló nyomok kerül
tek elő (ércpörkölők?, vassalak darabok) . Ugyanitt 3 vas
baltából álló szerszámkészletet találtunk.
Mindkét teleprészhez tartoztak sírcsoportok, ame
lyek zömét tavaly, kisebb részét az idén tártuk fel. 2005ben föként a 4. századi temetkezésekre került sor. Ezek
egy része árokkal kerített, némelyik kőpakolásos. Egy
feltűnően nagyméretű, széles körárok közepén olyan ki
rabolt kőpakolásos temetkezés került elő, amelyben a
sír oldalát nagyobb lapos, szabálytalan k61apokkal bé
lelték ki, illetve ugyanígy takarták le.
Kiemelkedő az egyik, árokkal kerített, s ennek elle
nére rabolatlan férfisír (a mellette, ugyanazon árkon
belül eltemetett asszony sírját kirabolták) . Az itt nyug
vó halott torquest, mindkét csuklóján csüngőkkel ellá
tott karperecpárt viselt, kardját római áttört verettel dí
szített hüvelyben helyezték a sírba. Edénymelléklete
szintén római gyártmány. Egy másik sírcsoportban szin
tén kardos (ún. „mágikus kardcsüngős") sírt tártunk fel.
Továbbra is több telepobjektumban (föként gödörben)
találtunk bedobott emberi vázakat, néhány esetben vi
seletben, melléklettel eltemetve. Egy gödörbokorban 4
váz feküdt egymás mellett, az egyik mellett talált csat
idegen a szarmata leletek között.
A lelónely déli nyúlványában a gépi humuszolás so
rán sikerült megőrizni egy planírozási (tereprendezé
si) , jellemzően hamus réteget, amely a késő szarmata
telepobjektumok fölé került, illetve a tereprendezés pil
lanatában még üres vagy csak részben betöltődött göd
röket tömték be vele. A „planírozási" rétegbe ástak bele
későbbi objektumokat, amelyek leletanyaga részben
megegyezik a késő szarmatával (szürke és j ól iszapolt,
kézzel formált, szemcsés kerámia, sok esetben festett
római? kerámia) , részben pedig attól mind formailag,
mind az agyag és égetés minőségét tekintve elüt. Elő
fordultak germános edényformák is. A népvándorlás ko
rinak, közelebbr61 valószínűleg hun korinak meghatá-

rozott lelethorizonttal egyidős egy kétosztatú edényége
tő kemence maradványa.
A hun kori(?) edényégető kemence munkagödrébe
ástak bele egy gazdag kora avar sírt, amely aranyozott
ezüst ruhadíszeivel, ametisztcsüngős aranyfülbevaló
párjával, ezüst nagyszíjvégével emelkedik ki. A Ny-K-i
tájolású sír alján „Szent Mihály lovára" utaló cölöplyu
kakat tártunk fel.
A késő avar korból több kőkemencés ház és gödör
került elő. Az avar házak jellemzően téglalap alakúak,
földbe mélyítettek, padlójuk tapasztott, némelyiket
többször megújították, ÉK-i sarkukban általában kób61
épített kemence omladéka került elő. Az egyik gödör
b61 egy ép, agancsból készített sótartó került elő, vésett
növényi mintákkal díszítve.
A feltárt területen szórványosan találtunk Á rpád
kori gödröket, amelyeket befésült vonalköteggel és hul
lámvonallal díszített fazéktöredékek, valamint bogrács
oldalak kelteznek.
Munkatársak: Cziráky Zsolt régész; Jakab Attila, Mé
rai Dóra, Nagy Nándor, Nékám Szandra, Varga Zsuzsa
régészhallgatók (ELTE) ; Bereti Dóra, Bodó Zsuzsa, Deák
Gábor, Horváth Gergely, Semperger Zoltán, Szabó Ág
nes, Szászvári Linda, Takács Tamás ásatási technikusok.
KULCSÁR VALÉRIA - NAGY ANDREA - PESTI KRISZTINA PATAY RÓBERT - RÁcz TIBOR -VoICSEK VANDA

1 3 8. Ecser, 8. sz. lelőhely
( Pest megye) V?
2005. június 13-28. között végeztünk kutatásokat a le
lónelyen. Az 1 060 m2-nyi területen összesen 24 obj ek
tumot tártunk fel: 14 gödröt, 6 árkot, 2 házat és 2 külön
álló cölöplyukat. Kő- és csonttöredékeket szinte min
den objektumban, de kerámiát csak szórványosan talál
tunk. A kerámiatöredékek kisméretűek, töredezettek
voltak. Jellegük őskori, valószínűleg vaskori, de ponto
sabb kormeghatározásra nem alkalmasak. A 18. és 20. sz.
házakat földbe mélyítették, alakjuk lekerekített sarkú
téglalap. Tűzhelyük, padlójuk nem volt, leletanyaguk
szegényes.
Munkatársak: Farkas Zoltán (ELTE) , Hargitai And
rás (SzTE) régészhallgatók; Bíró Csaba, Jakucs János, Kiss
Enikő, Kovács Dömötör, Kulcsár Zoltán, Hajdú Károly,
Progli Szabolcs, Ritzinger Ferenc, Sas Alexandra régész
technikusok.
RÁCZ TIBOR

1 3 9. Ecser, 9. sz. lelőhely
( Pest megye) A
2005. június 6-8. között 1580 m2-nyi területet tártunk
fel a lelónelyen. Az előzetes terepbejárások és gépi
humuszolás során Árpád-kori kerámiatöredékek kerül
tek elő, a felületen azonban csak bizonytalan körvona
lú foltok bontakoztak ki, amelyek a kutatás során j ó
részt újkorinak bizonyultak. Összesen 10 objektumot

233

RÉ G ÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARO RSZÁGON 2005

bontottunk ki: 3 árkot és 7 gödröt. Ezekbó1 csak a 9. sz.
árok keltezhető biztosan az Árpád-korra. A lelónelyen
talált Árpád-kori kerámiatöredékek szántás révén ke
rülhettek ide. Az esetleges Árpád-kori objektumokat új
kori beásások bolygatták.
Munkatársak: Farkas Zoltán (ELTE) , Hargitai And
rás (SzTE) régészhallgatók; Bíró Csaba, Kiss Enikő, Ko
vács Dömötör, Kulcsár Zoltán, Sas Alexandra régésztech
nikusok.
RÁCZ TIBOR

1 Li 0 . Eplény, Kökényes, Veszprémi út 5 5 .
(Veszprém megye) A
1990-ben részben leletmentett avar temető további fel
tárását végeztük el 2005. május 9. és június 14. között.
Újabb 141 sír, illetve objektum látott napvilágot. Sike
rült teljes egészében feltárni a 2000 m2-es telket és ezen
belül behatárolni a temető É-i és Ny-i szélét. Az általá
nos Ny-K-i főirányhoz közeli tájolás mellett hat eset
ben volt eltérő tájolás, elsősorban gyermeksírok eseté
ben. Az ásatási területen elszórva négy kisebb gödör és
egy árok kis szakasza került elő. Leletanyag hiányában
csak az állapítható meg, hogy az avar temető használa
ta előtt ásták ki ezeket.
Gyakori jelenség volt, hogy a koponyákat arcrésszel
„kifordulva", Ny-i irányba billenve találtuk meg. Ez arra
utal, hogy eredetileg az elhunyt feje alá valamilyen szer
ves anyagból készült (bőr, növények, textil) „párnát" he
lyeztek. Miután ez elpusztult, a koponya hátra billent.
Lemélyített sírvégeket csak egy esetben lehetett doku
mentálni. Korabeli bolygatásnak egyáltalán nem találtuk
nyomát. A legtöbb kárt a házalap kiásása, a házalap mel
lett levő domb bevágása során kialakított rézsű okozta,
amelynek során 11 sírnak csak részleteit tudtuk feltárni.
Az ásatás talán legfontosabb információit a sírok feltárá
sa során megfigyelt különböző koporsószerkezetek ad
ták. Általánosnak mondható a láda formájú.
Minden sírban, néhány ritka kivételtó1 eltekintve, ta
láltunk mellékleteket. A férfisírok közül kiemelkedik há-

rom, amelyben öntött, indadíszes övgarnitúra volt. Há
rom esetben hiányos, préselt övdíszek voltak. Általános
volt a vascsattal, késsel, vaskarikákkal, különböző vas
akasztókkal, ritkábban csontbogozóval, tarsolyzárral va
ló temetkezés, de csiholók, kovák, vasárak is napvilágot
láttak. Érdekesség, hogy egyetlen fegyvert sem találtunk,
még az övgarnitúrás sírokban sem volt nyomuk. A női
sírok leletei között megtaláljuk a felhúzott lemezgömb
csüngőjű, hengeres csüngőjű, gyöngycsüngős, grantilá
tumokkal díszített és egyszerű karika fülbevalókat. Nagy
részük bronzból készült, de több esetben ezüst és egy
esetben arany fülbevaló is napvilágot látott. (Lásd a hátsó
borítót és az illusztrációhat!) Ritka lelet az eredetileg haj
ba tűzött bronz tű és egy római üvegkorong. Úgyszintén
gyakori volt a hosszú, egy vagy több sorban felfűzött ká
sa- és dinnyemag alakú gyöngyökbó1 fűzött nyaklánc, köz
tük átfúrt római érmék, egy alkalommal ónamulett, há
rom esetben vasláncocska. A kéz és a kar ékszerei között
bronz huzalkarperecek, gyűrűk említhetők. Néhány eset
ben csont tarsolyzárak, gyakrabban orsógombok és tű
tartók is napvilágot láttak. Gyakori mellékletek voltak az
öt-hat egymásba akasztott vaskarika, a kések és a csatok.
s. PERÉMI ÁGOTA

1 Li 1 . Eszteregnye, Bozók-földje
(Zala megye) R, V, N, Á
A 2005. szeptember 16. és október 24. között végzett
megelőző feltáráson 6930 m2 felületet kutattunk. Az elő
került régészeti jelenségek három csoportban helyez
kedtek el. A Berki-patak Ny-i partjára lejtő domb olda
lán őskori (rézkor, Balaton-Lasinja kultúra), késő nép
vándorlás kori (9. sz.) és Árpád-kori településjelensé
gek (hulladékgödrök és cölöplyukak) kerültek napvilág
ra. A domb tetején, egy kora vaskori temető három ham
vasztásos sírját (egy urnasír, két szórt hamvasztásos sír)
tártuk fel. Ennek a két csoportnak az objektumai a szán
tás és a talajerózió következtében erősen sérültek, így a
gödröknek és az oszlophelyeknek csak legalját sikerült
megtalálni. A temetkezések helyét pedig csupán az eke
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által összetört edénykupacok jelezték, köztük kalcinált
csontdarabkákkal. A harmadik csoportot egy késő réz
kori (Protoboleráz-kultúra) fazekastelep edényégető
kemencéi és gödrei alkották. Ez a telep a Berki-patakba
tartó vizenyős völgy fejénél helyezkedett el. A kemen
céket kísérő gödrök gazdag, jellegzetes leletanyagot tar
talmaztak: díszített orsókarikákat, tűzdelt barázdás min
tával ellátott díszedényeket, valamint testpecsétlőket.
Munkatársak: Kámán Beáta technikus, Fullár Zol
tán egyetemi hallgató. A geodéziai felmérést Soós Zsolt
és Vadász Norbert technikusok végezeték.
KVASSAY JUDIT

1 4 2 . Eszteregnye, Ojtó-d űlő
(Zala megye) R, Ró
2005. szeptember közepén az M7 autópálya földmun
kálataihoz kapcsolódó régészeti szakfelügyelet során a
főpálya 220+000-220+250 kilométerei között régészeti
objektumokat észleltünk.
Az Ibrikó-patak K-i partján és az enyhe domblankán
elterülő lelóbely leletmentését 2005. szeptember 27. és
november 28. között végeztük: 1 600 m2-en, 83 régészeti
objektumot tártunk fel. A napvilágra került leletanyag a
rézkorra és a római korra datálható. A domb tetejéhez
közelebb eső területen, a főpálya déli felén, kisebb réz
kori teleprészlet mutatkozott. Ez feltehetó1eg déli irány
ban, az autópálya nyomvonalán kívül is folytatódik. Az
itt kibontott 6 gödörbó1 a középső rézkori Balaton-Lasinja
kultúra jellegzetes kerámiaanyaga került elő.
Az Ibrikó-patak K-i partján római kori falusias telep
részletet tártunk fel, amely szerves része a patak Ny-i ol
dalán elterülő Csikény-dűlő Kelet elnevezésű lelóbelyen
2000-2001 és 2005 során feltárt településnek. A római
település az autópálya nyomvonalán kívül is folytatód
hat északi irányba. A 77 régészeti j elenség zömét göd
rök és cölöplyukak adták. Érdemes külön kiemelni egy
nagyobb méretű összefüggő paticsfelületet, amely egy
beomlott épületre utal, s ezt igazolták az elbontása so
rán jelentkező cölöplyukak is. A másik kiemelkedő ob
jektum egy kovácsgödör, amelybó1 egy vasüllő és egy
aszimmetrikus vaskapa is napvilágra került. A lelóbe
lyen feltárt leletek túlnyomó része kerámia, köztük né
hány terra sigillata töredék is van. Ezeken kívül kövek,
üvegtöredék, vastárgyak (kés, kalapács, ár, szeg, csat) és
két bronzérme került elő.
A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum
gyűjteményébe került.
Munkatársak: Auer Angelika és Korcsmáros Attila
technikusok.
TOKAI ZITA MÁRIA

1 4 3 . Esztergom , Szentgyörgymező, Duna-pa rt
( Komárom-Esztergom megye) LT, Á
2005. máj us 4-31 . között megel(íz(5 feltárást végeztünk
a 15630/2 hrsz-ú telken. A mintegy 168 m2-es házalap

kitűzése és kimélyítése után az objektumok egy részé
nek foltja már a szubhumuszban jelentkezett, a többit
öt kutatóárokkal találtuk meg. Feltárásunk során egy
kelta kemence omladékát tartalmazó gödröt; egy kora
Árpád-kori „kemence-bokrot" (három földbe vájt, sza
badban álló sütőkemence többszörösen megújított sü
tőfelülettel és közös előtérrel) ; egy - az egyik kemencét
vágó - kisebb, kora Árpád-kori beásást egy másik, ha
sonló korú, sekély gödöraljat; két egymásba ásott 1 2 . sz.
eleji? gödröt, továbbá egy 1 3 . századi gödröt tártunk fel.
A leletanyag zöme kerámiartöredékekbó1 és állat
csontból áll, néhány vastárgy és salakdarab mellett.
LÁZÁR SAROLTA

1 4 4 . Érd, Római ú t
(MRT 7. k . 9 / 2 5a l h . )
( Pest megye) 1

2005 novemberében próbafeltárást folytattunk az M6
autópálya MO - Érdi tető Pest megye területére eső sza
kaszán a 17,300-500 km-szelvény közötti Római út ne
vű lelóbelyen. Az MRT római limesutat jelöl a terüle
ten. A 2001-ben folytatott terepbejárás során nem sike
rült lokalizálni az út nyomvonalát.
A próbaásatás során a keresett római útra meró1e
gesen húztuk a kutatóárkokat, összesen húszat. A limes
utat nem találtuk meg. Hat objektum került elő, árkok s
fél gödrök. Az egyik újkori, a többiben nem volt lelet
anyag. Szórványként pár darab kézzel formált kerámiát
találtunk.
ÜTTOMÁNYI KATALIN

1 4 5. Értény, Temető
(Tolna megye) Kö
Tóth Endre szerint az egykor itt állt templomot sánc
övezi (korábbi terepbejárásán állapította ezt meg) . 2005 .
április 13-i terepbejárásom során azonban sáncnak nem
találtam nyomát. „Szőrös mezsgye" van, ez kissé kiemel
kedik a környezetébó1. Ez azonban nem alkot sáncfor
mát, hanem szinte egyenes vonalban követi a temető
és a szántó közötti dűlőutat. A bokros, bozótos terüle
ten (a j elenlegi temető és a vízmű között) kő- és tégla
darabokat figyeltem meg, valamint néhány középkori
edénytöredéket és embercsonttörmeléket.
MIKLÓS ZSUZSA
1 4 6. Fadd, Jegeshegy 1 .
(Tolna megye) Ő , Ró, H
1998-ban megkezdett ásatásunk folytatásaként 2005-ben
700 m2 felületen, a domb K-i felén 19 sír feltárásával
tisztáztuk a 10-11. századi temető K-i szélét, amelyet a
mellékletek (elsősorban bronz, bordázott S-végű kari
kák) a 1 1 . sz. első felére kelteznek. A megkutatott 4500
m2-en a 10-ll . századi sírok száma 197-re nőtt. Feltá
ratlan sírok a temető É-i, ÉK-i részén találhatók.
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Munkatársak: Pap Csilla (SZTE), Takács Melinda
(ELTE) régészhallgatók, Czövek Attila.
ÓD OR JÁNOS GÁBOR

1 Li 7. Felsőnána, Ónána
(Tolna megye) Kö
A falutól Ny-ra kb. 2 km-re, két kis völgy találkozása fe
letti dombon található a középkori Nána falu. Tszfm. kb.
170 m, a völgyek feletti relatív magassága kb. 30-35 m.
A lelónely egy részének erődítettségére légi felderí
tés közben figyeltem fel. A szántásban jól látszott, hogy a
domb déli, összeszűkülő részén egy kisebb területet sö
tétbarna gyűrű övez. Terepbejáráskor ezen a területen
templomra utaló nyomokat (igen sok embercsonttöre
déket, építési törmeléket) figyeltem meg. A sötét csík he
lyén 6-8 m széles terasz látszott 3 oldalról. A domb ge
rince feló1 csak szürke elszíneződés volt észlelhető: itt min
den bizonnyal elszántották az egykori árkot, és most már
csak felülró1 mutatkozott az erődítés lezáródása. Az egy
kor árokkal övezett domb átmérője kb. 30 m.
A szintvonalas felmérést 2005. áprilisban készítet
tük el.
Áprilisban bejártam a falu K-i szakaszát is. A simí
tózott szántásban szürke, hamus, paticsos foltokat figyel
tem meg, és sok cserepet, állatcsontot találtam. Eló"ke
rült egy ép nádvágó is.
Munkatárs: Korondán Zoltán.
MIKLÓS ZsuzsA

1 Li 8. Felsőörs, Major
(MRT 2 . k. 9/ 1 2 l h . )
(Veszprém megye) B, Kö

2005. október 21 -én helyszíni szemlét tartottam a lelő
helyen, mert bejelentés érkezett, hogy közművesítés so
rán sírok kerültek elő. A lelónely az Úttörő utcától D-i,
K-i, és Ny-i irányba terjed ki, a volt tsz major környeze
tében. A legtöbb leletanyagot a topográfiában említett
forrástól K-re, egy domboldalon találtuk: kovapengéket,
viszonylag sok késő bronzkori kerérniatöredékeket, és
kevés középkori cserepet. A helyiek elmondása szerint
a belterület déli határát j elentő földútban vezettek köz
műveket, amikor a sírok eló'kerültek, de erró1 senkit nem
értesítettek. Megmutattak egy majdnem ép koponyát,
amit ott találtak, ezen torzításra(?) utaló nyomokat lát
tunk. Más korhatározó sírleletró1 nem tudtak.
SÁROS! EDIT

1 Li 9. Felsőpako ny, Páskom
( Pest megye) Sza, Kk
2005. november 2-21. között próbafeltárást végeztünk a
településtó1 D-re, a Vasút utca mellett. A lelónely ÉK-i
szélét sikerült m egtalálni, ÉNy, D, DK-i irányban a lelő
hely folytatódik. A kutatóárokban 1 28 objektum került
elő. Ebbó1 60 biztosan késő szarmata kori (Kr. u. 3-4.

sz.) , 64-ró1 szintén feltételezhető, hogy szarmata, 1 ké
ső középkori objektum. Jellegüket tekintve: 63 gödör,
32 árok, 11 ház, 7 kút, 13 bányagödör, 1 kemence és 1
cölöplyuk feltételezhető (a kutatóárkok keskenysége és
a feltárás hiánya miatt néhány objektum bizonytalan) .
A leletek a nagykőrösi Arany János Múzeumba ke
rültek.
Munkatárs: Simon László.
ZSOLDO S ATTILA

1 50 . Felsőpáhok határa
( Zala megye) Ő, U, B, Ró, Á, Kk. Kú
2005 májusában terepbejárást végeztünk a H évíz-Al
sópáhok elkerülő út nyomvonalán, melynek során Fel
sőpáhok határában hét lelónelyet regisztráltunk.
Billegér-dűlő: A település É-i részén, egy É-D-i hossz
tengelyű domb K-i lejtőjén egy hatalmas, frissen szán
tott és boronált táblában, ritkásan jelentkező késő kö
zépkori/kora újkori kerámiatöredékeket, valamint 3 db
kőeszközt gyűjtöttünk. Rontotta a megfigyelési lehető
ségeket, hogy a talaj nagyon száraz és poros volt, továb
bá a tábla jelentős részében, nagy foltokban laposkő
töredékek fedték a felszínt. Nagyon gyakori volt a gyep
vas is, mely változatos formákban jelentkezett. A lelő
hely mintegy 330 m-es hosszában kb. 20 m-es szintkü
lönbség adódott. A lelónely szélessége kb. 200 m-re be
csülhető. Csak a déli része esett az általunk vizsgált te
rületre, kb. a nyomvonal 5,5-5,3 km-szelvényei közé.
Irtás-rét-dűlő, D: A településtó1 É-ra, egy kerítéssel
határolt zárt kerttó1 D-re fekszik a lelónely, enyhe lejté
sű, É-D-i hosszirányú domb K-i lejtőjén, egy kisebb pla
tón. K-Ny-i kiterjedése kb. 100 m. A zárt kert déli szélé
tó1 kb. 50 m-re érzékelhető volt némi sűrűsödés a lele
tek egyébként nagyon szórványos jelentkezésében. Az
É-D-i kiterjedés kb. 200 m. A lelónely a nyomvonal 4,804,60 km-szelvényeinek magasságában, de attól Ny-ra te
rül el. A leletek kisebb része római, többségük késő kö
zépkori kerámia. Az őskort 2 db kőeszköz képviseli.
Irtás-rét-dűlő, É: A lelónelyet a település külterüle
tének É-i részén találtuk. Az Irtás-rét-dűlő É-i felében,
az 5,3 km-szelvénynél, egy kb. 50 m sugarú körben több
kőeszközt és viszonylag sok, de nagyon apróra tört és
kopott felületű kerámiát gyűjtöttünk. Néhány darab ka
vicsos soványítású. Találtunk jó néhány mázas kerámia
töredéket is, ezek egy része néprajzi, egy részük azon
ban régészeti korú, azaz késő középkori/kora újkori. A
lelónelyen sárga okkerrögök és gyepvasdarabok is elő
fordultak. A lelónely ugyanannak az É-D i dombnak a
K-i lejtőjén terül el, mint a Billegér-dú1ői, de attól kb.
200 m-re D-re, jól elkülönülve, kb. a nyomvonal 5,355,25 km-szelvényei között.
Páhoki-patak partja: A Páhoki-patak völgyének Ny-i
partján emelkedő, É-D-i lefutású dombhát K-i lejtőjén,
a Felsőpáhokot Hévízzel összekötő országúttól D-re két
szántott parcellában szórványosan jelentkeztek az ap
róra tört és nagyon kopott felületű, korongolt késő kö-
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zépkori kerámiatöredékek, némelyik mázas. A parcella
Ny-i végén, a domboldalon egy kovaszilánk, egy kova
magkő, valamint két kézzel formált, pelyvás soványítá
sú kerámiatöredék került elő, melyek a dunántúli vo
naldíszes kerámia kultúrájához tartoznak. Ezen a részen
a talajban vörös elszíneződéseket figyelhettünk meg,
melyek talán szétszántott obj ektumok foltjai lehetnek.
A lelónely kiterjedése pontosan nem határozható meg,
nagy valószínűséggel Ny felé tovább terjed, tehát nem
csak a domb K-i lejtőjén, hanem a dombtetőn is folyta
tódhat. A dombtetőn, szántott ill. gabonával bevetett
parcellákban, kb. 250x100 m nagyságú területen, na
gyon szórványosan késő középkori cserepeket, valamint
egy kovaeszközt gyűjtöttünk. Ez utóbbi nagy valószínű
séggel a lelónely őskori településének folytonosságát,
esetleg Ny-i határát jelzi. Jelenleg a nyomvonal 3,853,45 km-szelvényei közt figyelhetők meg a felszíni lele
tek. A lelónely K-i széle Ny-ra, kb. 130 m távolságra esik
a tervezett nyomvonaltól. A lelónely kiterjedése a je
lenlegi adatok alapján kb. 450x200 m-re becsülhető.
Vida-gödör-dűlő: A dűlő területén 3 lelónelyet rög
zítettünk.
I. A településtó1 ÉK-re, egy szabálytalan alakú domb
K-i lejtőj én terül el. Kiterj edése nem határozható meg
pontosan, mivel jelentős része egy nagy, jelenleg nem
járható gabonatábla területére esett. Ezt a nagy táblát
több kisebb, keskeny, jelenleg is járható parcella szakítot
ta meg; ezekben találtuk meg a régészeti lelónely nyo
mait. Az egyik ilyen, a Vida-gödör Ny-i végétó1 É-ra eső
keskeny parcellában ritkásan római és késő középkori
cserepek jelentkeztek, ezek jelezték a lelónely legésza
kibb kiterjedését. A lelónely K-Ny-i kiterj edése ponto
san nem tisztázható, mivel a terület mindkét irányban
fedett. A lelónely déli vége kb. 50 m-re megközelíti a
Vida-gödröt. Összesen mintegy 350 m hosszan követ
hetők a ritkás leletek. A lelónely a nyomvonal 4,55-4,30
km-szelvényei közé esett. A leletek eloszlásában az É
DNy-i irányú domb gerincén enyhe sűrűsödés figyel
hető meg, de mind az É-i, mind pedig a K-i, DK-i lejtőn
találtunk még elszórtan leleteket. Az É-i lejtő meredek,
a K-i enyhébb. A DK-i lejtőn kovaeszközök is előkerül
tek, melyek őskori megtelepedésre utalhatnak.
II. A Vida-gödör É-i oldalával párhuzamosan futó, K
felé lejtő parcellában, gyakorlatilag a parcella egészében
szórványosan, de folyamatosan gyűjthetők voltak a régé
szeti leletek. A kerámiatöredékek közt egy római, más
darabok csigavonalas díszítésűek, kavicsos anyagúak (Ár
pád-kor) . Néhány töredék a késő középkorra keltezhe
tő. A lelónely K-i részén némi sűrűsödést tapasztaltunk.
A lelónely a nyomvonal 4,3-4,0 km-szelvényei közé esik,
attól K-re; hossza kb. 320 m, szélessége kb. 70 m.
III. A Vida-gödörtó1 D-re, kb. a 4,20-3 ,85 km-szel
vények közt, a nyomvonalon és annak mindkét oldalán,
de még a 250 m-es sávon belül találtuk a lelónelyet, egy
szabálytalan alakú domb platóján, valamint É-i és K-i lej
tőin. A platúu szúrványusan előfonlul6 r6mai, valamint
késő középkori cserepek némiképp megsűrűsödtek az

É-i lejtőn, amely a Vida-gödörhöz fut le. Cserepek még
a Vida-gödör partján, az egészen mélyen fekvő része
ken is jelentkeztek. Ezen az északi lejtőn a késő közép
kori leletanyaggal keverten két őskori (bronzkori?) ke
rámiatöredéket és hét kőeszközt is találtunk. A lelónely
nagy kiterjedésű, hossza kb. 370 m-re, szélessége kb. 330
m-re becsülhető. A késő középkori leletek a lelónely K-i
felén is viszonylag nagy számban jelentkeztek, az ősko
ri leleteket azonban ezen a részen csak kőeszközök (egy
magkő és három pattinték) képviselték.
P. BARNA JUDIT

1 51 . Fertőd, Esterházy-kastély, Bábszín ház és
Narancsház
(Győr-Moson-Sopron megye) Kú
A fertődi Esterházy-kastély főépületétó1 DK-re, a parter
K-i oldalán helyezkedik el az a zárt udvaros épületegyüt
tes, amely magába foglalja az egykori marionetté szín
ház és a narancsház épületét. Az épületegyüttes terüle
tén korábban, 1 986-88-ban Somorj ay Selysette művé
szettörténész és László Csaba régész végzett szondázó
feltárást.
A 2005 . évi kutatás szervesen illeszkedik az ÁMRK
Kutatási osztályának munkatársai által 2001 -ben meg
kezdett kutatássorozathoz, amelynek során régészeti
ásatásra került sor a régi színház és az ún. új opera terü
letén. Falkutatást végeztek a főépület K-i patkószárnyán
és az udvari homlokzaton, valamint régészeti megfigye
lést a Ny-i kamarakertben és szondázó falkutatást a fő
épület udvari kerti homlokzatain.
Az idei falkutatást megelőzően Lángi József, az
ÁMRK Restaurálási osztályának munkatársa végzett
szondázó kutatást az épület belső terében. Az írott for
rásokat Bardi Terézia és Dávid Ferenc gyííjtötték össze.
A Bábszínház és a Narancsház kutatására 2005 nya
rán és kora őszén került sor. A régészeti feltárás és a fal
kutatás során elsősorban a belső tereket, kisebb mérték
ben a homlokzatok előterét vizsgáltuk. Az ásatást beha
tárolta, hogy a magtárnak használt volt Bábszínház és
Narancsház épületének belső faszerkezete megkívánta,
hogy a faoszlopok környezetében földsávokat hagyjunk.
A Bábszínházat Esterházy Fényes Miklós építtette
az 1770-es évek elején. Ez volt a vége annak az építke
zés-sorozatnak, amelynek keretében a kastélytól DK-re
megépült az a zárt udvaros épületegyüttes, amely a Na
rancsházon kívül magába foglalta a Bábszínház épüle
tét és a kiskastélyt. Az épületegyüttes déli szárnyának
kétharmadát a Bábszínház alkotta, amelyhez K-ró1 csat
lakozott a már korábban is itt álló - a Bábszínházba rész
ben belefoglalt - víztorony. A két évvel késó'bb épült
Narancsház nagyságban és homlokzati kiképzésben ha
sonló „testvéréhez", a fónomlokzatokat nagy, emeletig
tartó, kőkeretes bevilágító nyílások uralják. Mindkét épü
letet megelőzően - a két épület között - egy víztorony
állt a területen, melynek alapfalait és induló csatorna
rendszerét is feltártuk.
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A kutatás során részben tisztáztuk a Bábszínház és
a Narancsház belső rendszerét.
A Bábszínház nyújtott téglalap alaprajzú belső tere
négy jól elkülöníthető térrészre oszlott: egy nézőtérre,
egy ahhoz csatlakozó zenekari árokra, ezeket mindkét
hosszanti oldalról határoló szervízfolyosóra és a zene
kari árok mögött elhelyezkedő színpadtérre. Az egykori
belső falkiosztás csak igen romosan, visszabontott álla
potban maradt fenn. Az alaprajzi rendszer azonban jól
kiraj zolódott. A falromok felett mintegy 60 cm-es pla
nírozásban feltártuk az egykori belső díszítő architek
túra maradványait. Az írott forrásokból ismert, hogy a
Bábszínház belső terét grottaszerűen alakították ki. A
törmelékben ennek megfelelően nagy mennyiségű zöld
színű lecsüngő moszatot és moszatos követ imitáló stuk
kó került elő, üvegporral szórt különböző kőfajtájú tö
redékek, fosszilis kagylók és tengeri, ill. édesvízi csigák,
kagylók darabjai. Mindezekbó1 állt össze a grotta, mely
nek sík felületű és ívesen bemélyedő fülkéiben festmé
nyek, szobrok és szökőkutak álltak. Ez utóbbiak marad
ványát is feltártuk. A színpadtér alatt csak további ku
tatás tisztázhatja az egykori színpadtechnikát.
A Narancsházat eredetileg négy térre osztották: egy
központi nagy teremre, ahol a növényeket tartották, egy
keskeny É-i folyosóra és a két keskeny (Ny-i és K-i) hom
lokzat mögött egy-egy kisebb helyiségre. A külső hom
lokzat alapszíne világos barnásvörös volt, amelyet a tört
fehér lizénák és szalagpárkányok tagoltak. Belső világítá
sát elsősorban a nagy nyílások biztosították, enyhébb idő
ben az itt bejutó meleg szolgálta a temperáló fűtést is. A
kormos csatorna és padlómaradványok alapján nagy hi
deg esetén kezdetben az É-i folyosóról táplált légfűtő rend
szerrel, késóbb a padlóra állított kályhákkal fűtöttek. Az
É-i folyosó alatt kisméretű pince húzódott, amelyet a II.
világháború utánig folyamatosan használtak.
A 19. sz. végén a belső födémszerkezet átalakításá
val mindkét épület magtárként működött az 1990-es évek
elejéig. Az épületek színe a szürkésfehér, majd a höbörcsös
szürke lett. Kiürülésük óta az épületek üresen állnak, a
kezelő a lehetséges hasznosítás módozatait keresi.
A Narancsház első emeletét mi kutatók hasznosí
tottuk, a nehezen mozgatható, sérülékeny leletanyag stukkók, kagylódíszek, faragott kövek - számára téliesí
tett raktárat alakítottunk ki.
Korlátozott lehetőségeink miatt a Bábszínháznak kö
zel a felét, a Narancsháznak nagyjából egyötödét tud
tuk kutatni.
THÚRY LÁSZLÓ - KOPPÁNY ANDRÁS

1 5 2 . Fertőd, Tavas üdü lőpark
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő , Kö
2005. június 16-án terepbejárást végeztünk a fertődi sza
badidőpark létesítésére kijelölt területen.
Az üdülőpark a várostól É-ra, Pomogy irányában, a
Nyárosi-major közelében, az egykori Kísérleti táblák Ny-i
felében épülne. Ez a terület az Ikva holt ágainak árterü-

lete, túlnyomórészt sík vidék, talaja lápi. Egyetlen ré
szen számíthattunk leletek előkerülésére, a kijelölt te
rületen nagyj ából K-Ny-i irányban kacskaringósan hú
zódó dombon, amely nagy valószínűséggel a történeti
időkben is kiemelkedett a laposan fekvő, vizenyős terü
letbó1. Ezt a dombvonulatot csak részben tudtuk átvizs
gálni: legnyugatibb és legkeletibb része erdővel fedett,
középső részén pedig a kapált felszín nem kedvezett a
látási viszonyoknak. Egyedül a Kisház épületmaradvá
nyainak környékén találtunk szórványosan őskori és kö
zépkori töredékeket. Ez a vonulat folytatódik a Fekete
bokor-major felé, ahol DK-nek fordul a Borbély-domb
irányába és húzódik az Ikva mai, mesterségesen kiala
kított medrén túl is. Elképzelhető, hogy a leletanyag
olyan települési objektumokat jelez, amelyek az egyko
ri folyóágak partj án levő őskori telepeket összekötő köz
lekedési útvonal mellett helyezkedtek el; kiterjedésének
pontosabb meghatározása azonban szántás utáni terep
bejárást igényel.
A leletek a Soproni Múzeumba kerültek.
Munkatárs: Balassa Krisztina.
NÉMETH PATRICIA

1 5 3 . Fonyód, Feketebézseny-puszta I l l .
(Somogy megye) R , Á
2005. október 18-án leletmentést végeztünk a lelóne
lyen, mert a területen működő homokbánya DNy-i vé
gében ásott vízelvezető árokban, ill. a bánya Ny-i falá
ban erősen sérült objektumok mutatkoztak. Nyolc ob
jektumot bontottunk ki. Ezek közül négy gödör és két
kemence a késő rézkori badeni kultúra idej ére datál
ható. Egy gödör biztosan az Árpád-korra keltezhető,
egy kemencében pedig nem volt leletanyag. A marad
ványok és a lelónelyek bejárása alapján megállapítha
tó, hogy egy nagyobb kiterj edésű késő rézkori és egy
Árpád-kori település fekszik a bányától Ny-ra és D-re
lévő területen.
Munkatársak: Mészáros Szilvia, Varga Gyula, Róricz
Róbert technikusok.
MOLNÁR ISTVÁN

1 5 Li . Fonyód, Tüskés-tábla
(Somogy megye) Ő , Ró, Á, Kk
2005. március 18-án terepbejárást végeztünk Fonyód
külterületén, az M7 autópálya tervezett csomópontja
és bekötő útjának nyomvonalán. Az érintett terület Fo
nyódtól K-re 600-700 m-re található, a Kaposvár-Fo
nyód műút vasúti kereszteződésétó1 É-ra lévő Tüskés
táblában. Ezt a határrészt Ny-i irányból a Balatonba tor
kolló, Pogány-völgyi-víz nevű vízfolyás mocsaras-nádas
területe, É-ról és K-ró1 a jelenlegi halastó, illetve annak
mocsaras-nádas része, valamint D-ró1 egy működő föld
út határolja. A terület a Balaton mocsárvilágából kiemel
kedő, ÉÉNy-DDK-i irányú vonulat jelenlegi É-i végét
j elenti. A térszín Ny-ról K felé kissé emelkedik.
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1. lelónely: A Tüskés-tábla Ny-i felében elhelyezke
dő, nagy kiterjedésű, É-D-i irányú, 450x80-400 m ki
terjedésű lelónelyet Ny-on vasút, D-en a földút határol
ja. Változó intenzitással kevés őskori kerámiát, egy ró
mai kori aljtöredéket, néhány Árpád-kori kerámiatöre
déket, cserépbogrács peremét, nagy mennyiségű késő
középkori kerámiát, hullámvonaldíszes, körbefutó vo
naldíszes és körömbenyomkodásos oldaltöredékeket, fe
dőtartós peremeket és egy salakdarabot gyűjtöttünk.
2. lelónely: A tábla K-i szélén húzódik egy, kb. É-D-i
irányú, alacsonyabb vonulat, amelynek É-i végében kb.
80 m átmérőjű foltban elszórtan figyeltünk meg az 1 .
lelónellyel megegyező leletanyagot. A z 1 . lelóbelytó1 csu
pán egy kisebb lemélyedő „völgy" választotta el.
3. lelónely: A tábla DK-i sarkában, a földút előtt
közvetlenül É-ra, kb. 100x80 m-es foltban figyeltünk
meg néhány őskori és kevés középkori kerámiatöredé
ket, amelyek az 1. és 2. lelónely anyagához hasonló
jellegűek. E leletgóc K-i széle nagyj ából ott húzható
meg, ahol a térszín jól láthatóan lejteni kezdett a
halastó felé.
SOMOGYI KRISZTINA

1 5 5 . Fonyód , Tüskés-tábla 1 .
(Somogy megye) R, B, Ró, Á, Kk
2005. június 13. és július 1 . között megelőző feltárást
végeztünk az elkerülő út nyomvonalán, egy 10-16 m
széles, kb. 300 m hosszú, ÉÉNy-DDK-i irányú sávban.
A 4089 m2-nyi területen 132 különböző korból szárma
zó telepobjektumot figyeltünk meg és bontottunk ki.
Az út nyomvonalának teljes feltárását nem végezhet
tük el, keskeny szelvényünk a településnek csak egy szűk
szeletébe engedett bepillantást.
A feltárt objektumok legnagyobb részét a különbö
ző formájú gödrök, vermek és árkok tették ki, de hat
külső kemencét és egy gödörházat is találtunk. A vi
szonylag kis terület jelentőségét mutatja azonban, hogy
a lelónelyen 5 biztos korszak (Balaton-Lasinja kultúra,
kora bronzkor, késő római kor, késő Árpád-kor, 14-15.
sz.) objektumait különítettük el.
A lelóbelyen először a középső rézkori Balaton-La
sinja kultúra telepedett meg. Kemencével is ellátott gö
dörházában jellegzetes homokos-aprókavicsos soványí
tású táltöredékeit, agyagkanál-töredéket, kovapattinté
kokat találtunk.
Szelvényünk déli felében elszórtan elhelyezkedő 5
sekélyebb gödörben bronzkori kerámiatöredékeket ta
láltunk, melyek közül kettóben a kora bronzkor idő
szakára j ellemző seprűzött oldaltöredékek kerültek elő.
A szelvény É-i részén egy gödörbó1 közelebbró1 megha
tározhatatlan őskori bütyök került elő.
Egymástól viszonylag nagy távolságra találtunk há
rom szintén sekély gödröt, amelyekben a késő római idő
szakra jellemző besimított halszálkamintával díszített
korsúk fültüreJékei kerültek ellí. Az egyetlen terra si
gillata töredéket egy Árpád-kori gödörben találtuk.

Az 54, leletanyaggal keltezett objektumból 40 Á r
pád-kori volt, amelyek - a déli végét leszámítva - a szel
vény teljes szakaszán egyenletesen fordultak elő. A göd
rökben, árkokban, és kemencékben gyakran kerültek elő
tégladarabok. Az egyik veremben vesszó1enyomatos
paticsdarabok kerültek elő, amelyek felmenő, tapasz
tott sövényfallal is rendelkező épület létére utalnak.
A feltárt terület É-i végéhez közel, a szelvényen kissé
ívelten keresztben, DNy-ÉK-i irányban húzódó több
szörösen tagolt, illetve szorosan egymás mellett húzó
dó, feltehetó1eg egykor összetartozó árkokból álló szé
les Árpád-kori árokrendszert találtunk. Rendeltetését
nem tudtuk meghatározni, az azonban bizonyos, hogy
Árpád-kori objektumokat az ároktól É-ra is találtunk.
S zelvényünk középső harmadában mi ntegy 70 m
hosszan, ÉNy-DK-i irányban futó, egyenes, középen
kissé megtörve D felé forduló, a szelvényen túl is foly
tatódó Árpád-kori leleteket tartalmazó árkot találtunk,
amelyhez DNy-i irányból rá meró1eges, rövidebb, le
letanyag nélküli árkok kapcsolódtak. A hosszabb árok
DNy-i irányban j elentősen lejtett, így elsődleges funk
ciója az esővíz elvezetése lehetett. Érdekes módon er
re az árokra ásták rá, az egyébként a szelvénynek kizá
rólag a déli felében előforduló, 6 külső kemencébó1
hármat.
Kemencéink zöme a hagyományos sütésre-főzés
re szolgáló földbe vájt, tojás alakú előtérgödörrel ellá
tott típushoz tartozott, melyek platnija alá kerámia- és
tégladarabokat tapasztottak be. Funkciójában és felépí
tésében is némiképpen eltért a fentiektó1 a 45. sz„ igen
nagyméretű, mélyre ásott, félköríves alapraj zú, vasta
gon átégett falú, de csak kis mértékben áthevült, ta
pasztás nélküli, homokos aljú, alul feketés, hamus be
töltéslí külső kemence, amely a feltárt analógiák alap
ján feltehetően füstölésre szolgált, bár a füstölnivaló
felfüggesztésére szolgáló ágasfákhoz tartozó cölöplyu
kakat nem találtunk benne. Gyakoriak voltak a méh
kas alakú, a meredek falú, lefelé szűkülő vermek, ame
lyek betöltése minden esetben szürke hamuval kevert
volt, több esetben halcsontokat és pikkelyeket is talál
tunk bennük. Az objektumokból jellegzetes homokos,
apró kavicsos soványítású Árpád-kori kerámia került
elő a legnagyobb számban. Az Árpád-kori telepeken
megszokottaktól eltérően csupán három darab bogrács
töredéket találtunk - amelyek közül egyik díszített volt
-, miközben tömegesen kerültek elő a bekarcolt hul
lám-, egyenes-, és csigavonalakkal, fogaskerékmintával,
perem alatti ferde körömbecsípésekkel díszített késő
Árpád-kori fazéktöredékek. A gödrökben, árkokban je
lentős számú nehéz salakdarabot találtunk, ami arra
utal, hogy a telepen vasolvasztó tevékenységet is foly
tattak.
A szelvény É-i végében helyezkedett el a néhány
középkori gödör és egy gödörkomplexum, melyekbó1
gyorskorongon készült, sárgásfehér és vörös palack-, a
14- 15. századra jellemző körbefutó hornyolásokkal dí
szített edénytöredék�k, valamint egy fedőgomb került
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elő. A leló'hely terepbejárása során azt tapasztaltuk, hogy
a korszak leletei a szelvénytó1 É-ra sűrűsödtek.
Munkatársak: Hornok Péter, Somogyi Krisztina ré
gészek, Barta Gábor, Gyergyádes Tibor, Molnár László,
Vajdics István technikusok.
GALLINA ZSOLT

1 56. Füzesabony, Buda-dűlő, szennyvíztelep IV.
(Heves megye) U, Sza? , Ge?
A leló'helyet a Tiszaújváros-Százhalombatta vezetéksza
kasz Heves megyei nyomvonalán 2004-ben végzett terep
bejárások során fedeztük fel a település DK-i határában
elterülő Buda-dú1őn az új Laskó-meder bal partját kísérő
enyhe magaslaton. 2005 őszén a megelőző feltáráskor a
vezeték árkában egy középső újkőkori település nyomait
és egy népvándorlás kori temető sírjait tártuk fel.
Az újkó1wri település szerkezetére elsősorban a
nagyméretű hulladékgödrök és a szórványos cölöplyu
kak alapján következtethetünk. A hozzájuk kapcsolódó
leletanyag nem jelentős, de pontos kormeghatározást
tesz lehetővé.
A népvándorlás kori temetó'bó1 az árok területén 7
sírt tártunk fel. Egy kivételével a sírok mindegyike boly
gatott volt, több esetben csak egyes csontdarabok ma
radtak meg az elhunytakból. A sírgödrök szabályos tég
lalap alakúak és D-É hossztengelyűek voltak. A temető
sírjainak többségét - úgy tűnik - körárok vette körül,
melyeket a déli oldal feló1 kisebb bejáratok szakítottak
meg. A temetőt talán éppen a jól jelzett sírok miatt ra
bolták ki. Az egyetlen gazdagabb leletanyagot (gyöngyö
ket és edényt) tartalmazó női sír alapj án a temető talán
a Kr. u. 4-6. századra keltezhető, és a késői szarmata
vagy esetleg a gepida népességhez köthető.
DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ

1 5 7. Füzesabony, Kisbudai-berek
(Heves megye) B, Sza, Kk, Kú
2005 második felében kezdtük meg Mezőszemere és Bol
dog között a megyét K-Ny-i irányban átszelő termék
vezeték leletmentő ásatási munkáit. Az árkokat 5 m szé
lességben kutattuk és dokumentáltuk.
Ebben a határrészben 3 leló'helyen kutattunk. Egy
a 1 2-13. századtól a 17. századig továbbélő faluhely ma
radványát tártuk fel. A település különféle használati
eszközeit, tárgyait találtuk meg az egykori omladékos
betöltésben (II. lh.).
Közel az előző leló'helyhez további Kr. u. 2-3. szá
zadra datálható császárkori településmaradványokat és
ahhoz tartozó temetkezéseket, valamint kevés számú ké
ső bronzkori települési leletanyagot tártunk fel. A három
sírból kettó'ben edénymellékletet is találtunk (III. lh.).
A Mezőtárkányra vezető út-felüljáró mellett a
Kisbudai-berek leló'hely további részét kutattuk. Itt is
folytatódtak a császárkori településmaradványok és te
metkezések.

Munkatársak: Váradi Adél régész, Földi Valéria kul
túr-antropológus, Kelemen Péter történész, Szeredi Ist
ván ásatási technikus, Végh Henrik média technikus,
Bíró Péter, Bíró Ádám régészhallgatók, Varga Emese,
Tóth Zsolt főiskolai hallgatók, Csillag Tamás, Erdész Ede,
Kovács János.
FODOR LÁSZLÓ

1 5 8. Füzér, vár
(Borsod-Abaúj-Zem plén megye) B, Á, Kk
A Felsővár területén teljesen befejeztük a várudvar meg
tisztítását a törmeléktó1. A déli palotaszárnyban a Nagy
terem (a 1 7. századi forrásokban: „Öreg palota") alatti pin
ceszakaszban két, a tó1e Ny-ra eső Tárház alatti pincesza
kaszban egy kutatóárokkal átvágtuk az utolsó, 17. sz. végi
járószintet. A vékony kora újkori j árószint alatt mind
két helyen az Árpád-kori, a vár építésekor keletkezett,
nagyon leletszegény köves feltöltés, illetve a sziklafel
szín j elentkezett.
Egy kutatóárokkal megvizsgáltuk a vár Ny-i végé
ben elhelyezkedő, úgynevezett „Vizes pince" korábbi
szintviszonyait is. A pince helyén a 1 5 . sz. végéig, az
ÉNy-i palotaszárny felépítéséig udvar volt. Itt a 17. sz.
végi járószint és az Árpád-kori szint között vastag 1 5 .
századi feltöltés húzódott.
Megkezdtük - de befejezni nem tudtuk - a vár kút
jának és ciszternájának kitisztítását. Mindkét objektum
ban hozzávetó1egesen 5 m mélységet értünk el. A nagy
alapterületű, ötszög formájú, sziklába vágott kútból na
gyobb mennyiségű, de igen kevert, a vár pusztulása óta
az udvarról oda bemosódott leletanyag - köztük 16. szá
zadi kályhacsempék - került elő. Említésre méltó egy re
neszánsz keresztosztós ablak - mely a kút felett állt eme
leti helyiség déli falában nyílt egykor - több nagyobb ele
mének eló'kerülése. A kváderekkel falazott oldalú, 1,5 m
átmérőjű ciszternából egyelőre jószerével csak omladék
és több behullott kváder került napvilágra.
A 17. századi leltárakban Párkánynak nevezett Al
sóvár területén a DK-i zárófal környezetét vizsgáltuk meg.
A fal erősen - több helyütt az egykori járószintnél mé
lyebben - lepusztult állapotban került elő. A fal előtt hú
zódó, korábban azonosított szárazárok feltárását érdem
ben még nem kezdtük el. Az itt eló'került minimális
mennyiségű leletanyag egy része bronzkori, igazolva, hogy
az Alsóvár helyén egy bronzkori telep volt valaha.
Munkatársak: Markó Ágnes, Miskolczi Melinda, Né
meth András, Szatlóczky Gábor régészhallgatók.
SIMON ZOLTÁN

1 5 9 . Galambok, Hársas-erdő
(Zala megye) B, Á
2005. július 25. és október 21. között régészeti kutatást
végeztünk a leló'helyen, amely a falu belterületétó1 DK
re, a Galambokí vízfolyás és a Malom-patak összefolyá
sának közelében található. Az autópálya nyomvonala a
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lelób.ely déli részét szeli át, amely a kis dombhát leglapo
sabb része. A feltárt 4835 m2-en 166 objektumot talál
tunk. Zömében gödrök, és egy kusza árokrendszer rész
letei kerültek napvilágra. Sok volt a határozott körvona
lú gödörfolt, de kevés a lelet. A legtöbb objektumban né
hány őskori, rossz megtartású oldaltöredéken kívül mást
nem találtunk. Kiemelkedett a 80. sz. gödör, amelynek déli
felében a Somogyvár-Vinkovci kultúra ép edényére buk
kantunk, É-i felének feltárása közben pedig teknősbéka
páncélzatát találtuk meg. Ez idáig egy Árpád-kori gödröt
tártunk fel, a többi objektum őskori, kora bronzkori.
A leletek a nagykanizsai Thúry György Múzeum
régészeti gyűjteményébe kerültek.
SZÁRAZ CSILLA

1 60 . Gelej, Sinka-halom
( Heves megye) LT, Sza
Lakossági leletbejelentésre végzett helyszíni szemlét Szö
rényi Gábor András 2005. május 17-én a Sinka-halom
nál. Megállapította a lelób.ely folyamatos pusztítását, ho
mokbányászás általi veszélyeztetettségét. Emiatt végez
tünk sürgős leletmentést május 23-28 között.
Felmértük a bányát, és a HP 1 99 1 . kő mellett meg
hagyott földnyelven kezdtük a munkát. Itt 9 obj ektu
mot rögzítettünk. Közülük öt római császárkori sír volt,
a többi települési obj ektumnak, illetve üres gödörnek
bizonyult. A bánya ÉNy-i szélén kibontottunk egy sírt,
tájolása kis eltéréssel É-D. Ez az egyetlen bolygatatlan
sír, m elybe férfit temettek, vas mellékletei voltak, a
legjelentősebb az 58,6 cm hosszú vaskard, az egykori
szervesanyag markolat végét bronzlemez védte. A bá
nya DK-i részén két kelta épületrészt tártunk fel. Jel
legzetes korongolt, duzzadt peremű, grafitos kerámia
anyaguk és egy vasfibula a LT D időszakára keltezte
használatukat.
B. HELLEBRANDT MAGDOLNA

1 61 . Gesztely ha tára
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B, Á, Kk
2005. július 29-én helyszíni szemlét végeztem a Her
nád út 5. sz. telken. A tulajdonos 30 év óta gyűjt régé
szeti leletanyagot. A telek a Hernád bal partján, közel a
vízhez, árvízmentes területen található. A telken kevés
neolit, 10-11 századi, valamint igen sok 16-17. századi
kerám!a: fazekak, korsók, kályhacsempe, olló, patkó ke
rült elő. 2005 júniusában a telken építkezés közben fel
tehetően egy zsugorított helyzetben fekvő csontváz ko
ponyáját bolygatták meg. A váz többi része az épület alá
került.
A Hernád jobb partján, a Gesztely-Onga közút déli
oldalán helyszíni szemlét végeztem az út által metszett
Süvöltő-dombon. A terület Ny-i fele szántó, K-i erdő. A
dombon nagy mennyiségű bronzkori kerámia, kagyló,
és kevés Árpád-kori kerámia volt található a felszínen.
PUSZTAI TAMÁS

1 62 . Gomba határa
( Pest megye) U, R, B, Sza , A, Á, Kk
2.005 márciusában terepbejárást végeztünk a Gomba-I.
jelű szénhidrogén bányatelek területén. Előzetesen a bá
nyatelek kb. 43 ha területén egy (Gomba 3.), K-i része
mellett két (Gomba 4., 5.) lelónelyró1 volt tudomásunk.
A terepbejárás során a bányatelek ÉK-i, nagyobbik ré
szén (Gomba község közigazgatási területén) és közvet
len környékén 16 új lelónelyet figyeltünk meg.
Csukás-major: A bányatelektó1 DK-re, a Gombai
patak völgyébe vezető völgy déli oldalán, a dombtető
DK-i részén bronzkori és szarmata település nyomait,
néhány késő középkori edénytöredéket találtunk kb.
200x170 m-es területen (18. lh.) .
A bányatelektó1 DK-re, az ÉNy-DK-i irányú domb
hát DK-i, ellaposodó részén levő alacsony kiemelkedésen
őskori edénytöredék és késő középkori töredékek kb. 7080 m átmérőjű területen jelezték a lelónelyet (19. lh.) .
A dombhát tetején, kb. 1 20x50-60 m-es területen
kevés bronzkori (?) és szarmata edénytöredéket gyűjtöt
tünk. A lelónely kiterjedése bizonytalan (20. lh.) .
A bányatelektó1 DK-re, a Gombai-patak völgyébe
DNy feló1 torkolló völgy DK-i oldalán, meredek domb
oldal kb. közepén, egymás mellett, illetve fölött két,
domboldalba vájt, kitapasztott fenekű kemence metsze
tét figyeltük meg. Leletet nem találtunk, a dombtetőt
nem jártuk be (21. lh.).
Tetepuszta: A Gombai-patak ÉK-i partján, a patak
völgyben levő alacsony kiemelkedéseken és a völgyet
ÉK-en határoló dombvonulat DNy-i oldalán újkőkori
(DVK kottafejes) , korai bronzkori, szarmata és Árpád
kori, késő középkori település ismert. A lelónely közép
ső részén, a domboldal lépcsős kiemelkedésén kevés em
bercsont, réti mészkődarabok és pelyvás téglatöredékek
középkori templomot és temetőt j eleztek a felszínen. A
lelónely ÉNy-i kiterjedését nem sikerült pontosan meg
határozni. A lelónely Árpád-kori és késő középkori te
lepülését a középkori Tete faluval azonosítjuk. A lelő
hely (5. lh.) kiterjedése 650x100-330 m.
A bányatelek K-i sarkánál, a patakvölgyet DNy-on
határoló dombháton jellegtelen újkó'kori edénytöredé
keket, kovapengét, piros, festett provinciális edénytöre
dékeket gyűjtöttünk 650x80-240 m-es területen (6. lh.).
Az 5. sz. lelónelyet K-en határoló vízmosás É-i vé
génél, dombhát tetején jellegtelen bronzkori cserepe
ket, néhány szarmata és késő középkori edénytöredé
ket találtunk kb. 300x100 m-es területen. A lelónely
DDK-i kiterjedését nem lehetett meghatározni (7. lh.) .
A Gombai-patak völgyében, a patak ÉK-i partján lé
vő alacsony kiemelkedésen bronzkori, szarmata, késő
szarmata és Árpád-kori települést jelző edénytöredéke
ket találtunk kb. 230x70-80 m-es területen. A lelónely
kiterjedése bizonytalan (8. lh.) .
A Gombai-patak völgyét ÉK-en határoló dombvo
nulat tetején, a tetepusztai temető É-i oldalánál egy-egy
őskori és Árpád-kori edénytöredéket találtunk. A lelő
hely kiterjedését nem lehetett vizsgálni (9. lh.).
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A Gombai-patak völgyében levő ÉNy-DK-i irányú,
keskeny magaslaton kevés avar és Árpád-kori edénytö
redéket, állatcsontot találtunk, kb. 300x50-60 m-es te
rületen (10. lh.) .
A Gombai-patak völgyét ÉK-en kísérő dombhát te
tején, kis területen néhány őskori, (újkőkori?) és avar
edénytöredéket gyűjtöttünk. A lelónely kiterjedése bi
zonytalan (11. lh. ) .
A patakvölgyet ÉK-en határoló dombhát ÉNy-DK-i
irányú nyúlványán, kb. 300x170 m-es területen badeni
és szarmata település nyomait, szórvány középső újkő
kori kővésőtöredéket, sok badeni, kevés szarmata kerá
miát, terra sigillata-töredéket találtunk. A lelónely ÉÉNy-i
kiterjedése bizonytalan (12. lh.).
A patakvölgy ÉK-i oldalán,a dombvonulat ÉNy-DK-i
irányú keskeny nyúlványán bronzkori telepre utaló, és
szarmata edénytöredékeket gyűjtöttünk kb. 330x80-100
m-es területen (13. lh.).
A patakvölgyet ÉK-en határoló dombvonulat ÉNy
DK irányú nyúlványán újkőkori, szarmata, avar és Ár
pád-kori település nyomait regisztráltuk kb. 500x70-170
m-es területen. (14. lh.)
Tetei szó'ló'k: A Gombai-patak völgyét DNy-on hatá
roló dombvonulat DNy-i oldalán néhány őskori és Ár
pád-kori edénytöredék került elő, kb. 1 50x70 m-es te
rületen (15. lh.) .
A dombvonulat középső részén kovapattintékot ta
láltunk (16. lh.) .
A dombvonulaton, a pataktól távoli, homokos
kiemelkedésen őskori és késő középkori edénytöre
déket gyűj töttünk. A lelónely kiterj edése bizonyta
lan (17. lh. ) .
Várhegy: A gombai bronzkori földvártól Ny-ra és
,
D"re elterülő dombtetőt helyszíni szemlével vizsgáltuk.
A Gombai-patak völgyét DNy-on határoló, ÉÉK-en me
redek (erősített) oldalú domb tetej én fó1eg hatvani és
késő vatyai edénytöredékeket gyűjtöttünk, kiszántott te
lepobj ektumok hamus, paticsos foltjait, őrlőkőtöredé
keket, állatcsontokat figyeltünk meg. A lelónely inten
zív része a dombtető legmagasabb részétó1 ÉÉK felé a
dombtető erdősített pereméig tetjed. A lelónely NyDNy-i
kiterjedése nem egyértelmű (2. lh.) .
A 2. sz. lelónelytó1 NyÉNy-ra, ÉNy-DK-i irányú
dombháton elszórtan találtunk újkőkori (?) , bronzkori
és néhány szarmata cserepet. A lelónely DK-i harma
dában kiszántott hamvasztásos sír hamvait, nagy edény
töredékeit és hiányos kisbögrét (Vatya-kultúra) találtunk
a helyszínen, a közelében további temetkezés felszínre
került hamvait figyeltük meg. A lelónely déli részén
őrlőkövet találtunk. A lelónely Ny-i és D-i kiterj edése
bizonytalan, A 2. sz. lelónelytó1 széles, enyhe mélyedés
választja(?) el (22. lh.).
A Gombai-patak völgyét DNy-on kísérő domb DNy-i
oldalán, egy D K-ÉNy-i irányú völgy kezdeténél kevés
bronzkori(?) edénytöredéket találtunk egy kb. 80x50 m
es területen. A lelónely kiterjedése nem volt meghatá
rozható (23. lh.) .

A terepbejárás leletanyaga a ceglédi Kossuth Mú
zeumba került.
DINNYÉS IsTVÁN

1 6 3 . Göd-Bócsa újtelep, késő római erőd
( Pest-megye) Ró
2005. augusztus 29. és szeptember 2. között a rögzített
alaprajzi kitűzés stádiumában megakadt késő római erőd
ÉNy-i falszakasza mentén fekvő, 2004-ben feltárt 37.
szelvényt egy 8,8x4,3 m nagyságú szelvénnyel tovább
bővítettük. A tavalyi ásatás során ugyanis sok megvála
szolatlan kérdés maradt az árokban feltárt szokatlan j e
lenség értelmezésével kapcsolatban. A 37. sz. árok egy
olyan falszakaszt metszett, amelyben a tervezett erőd
fal külső és belső alapozási síkját kijelölő két párhuza
mos kősor közötti - máshol bolygatatlan - felületet (a
kijelölt alapárak vonalát) kövekkel és téglatöredékekkel
telj esen kitöltötték. Feltételezhető volt ezért, hogy ezen
a rövid szakaszon kiásták az erődfal alapárkát és meg
kezdték annak kitöltését is. Nem találtuk meg azonban
azokat a szakaszokat, ahol megkezdték, és ahol abba
hagyták ezt a munkafolyamatot.
Az erődfal vonalával párhuzamosan feltárt idei szel
vény részben megválaszolta, részben tovább növelte a
kérdéseket és problémákat. A szelvény ÉK-i végében fo
lyamatosan csökkent a kősorok közé került kövek és tég
latöredékek mennyisége, majd azok teljesen el is fogy
tak. Ezen a rövid szakaszon szakadt meg tehát a két kő
sor közötti terület kitöltését célzó munkafolyamat. A bel
ső kősoron kívül, az egykori római felszínen nagy
mennyiségű ép és töredékes sesquipedalis falazótégla és
kő feküdt, amelyet a két kősor közötti terület kitöltésé
re halmoztak fel, és amelyek elhelyezésére már nem ke
rült sor. A beépítésre eló'készített építési anyag között
viszonylag nagyszámú csonttöredéket találtunk, ame
lyek között emberi csontok is voltak. A szelvény DNy-i
végében meró1egesen átmetszettük a tervezett erődfal vo
nalát és kiderült, hogy a két kősor között nem ásták ki a
tervezett alapárkot, csak az egykori római felszínre do
bálták rá néhány sor vastagságban a köveket és téglatö
redékeket. A megtalált jelenség ezért nem lehet az erőd
falának alapozása, bár a két párhuzamos kősor között fek
vő feltöltött terület valóban egy megkezdett alapozás be
nyomását kelti. Egyelőre még nem tudom megmagya
rázni azt, miért volt szükség az alapárak vonalának lát
szólag értelmetlen kitöltésére, hiszen az alapárak kiásá
sakor a két párhuzamos kősor közül el kellett volna távo
lítaniuk a felszínre bedobált köveket és téglatöredékeket.
MRÁv ZsoLT

1 6 Li . Gödöllő, Öreghegy
( Pest megye) H
2005. szeptember 2-án értesítést kaptunk, hogy a Lázár
Vilmos utca 103. (Hrsz.: L46L/1L) alatti építkezésen em
beri csontok kerültek elő. A telek a belterület É-i szé-
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lén, az Öreghegyen, meredek domboldalon van. A 70
cm széles, 60-100 cm mély sávalapok ásásakor bukkan
tak a csontokra, amelyeket a munkások kiszedtek.
Gondosan végignézve az alapárkokat, azokban sem
miféle beásás nyomát nem láttam, mindenütt homo
gén barnás homok mutatkozott. Nem találtam leletet
az árkokból kidobott földben sem.
Szeptember 5-én a gödöllői Temetkezési Vállalat
tól megkaptuk a koponya és a vázcsontok nagy részét.
Az állcsont egyik oldalán a fogak felett zöld patinafolt
van. A csontok között volt egy honfoglalás kori körte ala
kú vaskengyel, amely egyértelmtíen datálja a sír korát. A
csontokat beszállító alkalmazott látott a helyszínen egy
karikás vaszablát is, ez azonban szerinte szétesett, ami
kor hozzányúltak. További kísérleteim hogy kikérdezzem
a munkásokat a találás körülményeiró1, illetve a hiányzó
másik kengyelró1 sikertelenek maradtak.
A leletek a Tragor Ignác Múzeumba kerültek, a cson
tokat átadtam vizsgálatra Mende Balázs antropológusnak.
A lelónely az MRT 13/3 kötet (kézirat) számozását
követve a 1 0/58 sz. lelónely.
KővÁRI KLÁRA

1 6 5 . Győr, Budai út 1 .
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á, Kk, Kú
2005. április 14. és augusztus 19. között folytattuk és
befejeztük a 2004-ben megkezdett megelőző régészeti
feltárást. Mintegy 2500 m2 területen újabb 311 objektu
mot tártunk fel, ezzel az objektumok száma 626-ra emel
kedett.
Öt további római kori árkot, 16 árokkeretet illetve
árokkeret-részletet, 36 sírt találtunk. A sírok a korai ró
mai időszakból származnak, többségük kiégetett gödrű
szórt hamvas temetkezés, de urnás és tetemtemetéses
sírok is előfordultak.
A 10-11. századi periódust 15 újabb ház képviseli, 5
nagyobb Árpád-kori ház, szabadban álló kemencék, göd
rök és árkok is eló'kerültek. Befejeztük két 2004-ben már
elért nagy épület (tárház) feltárását, további hármat tel
jesen, kettőt részben sikerült kiásnunk, ezek az Árpád
kor végére keltezhetó1<. Több gödör, verem és kút is elő
került, kronológiai helyzetüket a leletanyag kiértékelése
során határozhatjuk meg. Számos stratigráfiai megfigye
lést sikerült rögzítenünk, amelyek elsősorban a kora kö
zépkori település periódusainak, jellegzetes épülettípu
sainak meghatározásában lesznek segítségünkre.
Feltártunk egy több periódusú késő középkori-új
kori építményt, illetve annak szint alatti alapjait és pin
céit. Zsigmond- illetve Mátyás-kori kerámia került elő
beló1ük, elbontásukra a 16. században a győri erőd épí
tésével kapcsolatosan kerülhetett sor. Számos újkori
beásás, fal, kerítés és ismeretlen közmű bolygatta a te
rületet.
Munkatársak: Szőnyi Eszter, Bíró Szilvia, Molnár At
tila régészek.
TOMKA PÉTER

1 66. Győr, Király u tca 1 3 - 1 5 .
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró
2005. január 27. és február 10. között megelőző feltá
rást végeztünk az épületek pincéiben, az alapokat erő
sítő vasbeton gerendák árkainak kiásására, megfigyelé
sére és dokumentálására. A munka során a pince-pad
lótól számított 40 cm-es mélységig kiásott árkok minde
nütt csak az újkori padlóalapozást, illetve újkori rétege
ket foglaltak magukba, esetleg eljutottak a régészeti ré
tegek felszínéig (néhány római kerámiatöredéket ered
ményezve) , de értelmezhető adatokkal nem szolgáltak. .
A Király u. 15. pincéjében az általunk 1 . és 2. helyiség
nek nevezett részeken, ahol nem volt betonpadló a he
lyiségek belsejében, 2 kis szondát nyitottunk. Az alta
lajt az utcaszinttó1 számított 4 m mélységben csak az 1 .
szondában tudtuk elérni, a 2. szondában statikai okok
ból ugyanilyen mélységben a kutatást abba kellett hagy
nunk, itt viszont nem értünk altalajt.
Mindkét szondában a megújított pince-járószintek
alatt római leletanyag került elő, méghozzá vegyesen
az 1 . századi sigillatától és amphoratöredékektó1 a sá
vos-festett kerámián át a késő római ólommázas edé
nyekig, a kora római AS-tól VALENS kisbronzáig. A szon
dákban valódi rétegsort nem találtunk, a sávos betölté
si rétegek különböző irányokba lejtenek, hasonlóan a
török kori várárok betöltésében tapasztaltakhoz. Az al
talaj az 1. szonda DK-i sarka elé kissé emelkedik. A 2. sz.
szondában kisebb-nagyobb méretű terméskövek, római
tégladarabok kerültek elő öntött falazás habarcs marad
ványaival. Az 1-4. századig keltezhető római leletek és
az említett kövek a késő római erőd árkának betöltésé
re vallanak, a kövek az erőd falának öntött magjából
származhatnak.
A két szonda egymástól mért távolsága 4,3 m, az
erődfal rekonstruált vonalától kb. 50 m távolságban a
DK-i saroknál helyezkedik el. Feltehetó1 eg a metszetek
nem meró1egesek az árok futására, az 1 . szonda még az
árok külső szélénél van, erre utal déli oldalán a 2 cölöp
lyuk, amely esetleg a paliszádfal része lehetett. A 2. sz.
szonda már az árok területén rekonstruálható, itt nem
értük el 4 m-en az alját. Az erődfal lábazatától mért
mélysége hozzávetó1eg 8 m, az Apor tér és a Király utca
szintkülönbségét számolva.
A területen tehát a várt középkori fellegvár árká
nak nyomát sem találtuk, kis területen viszont a késő
római erőd árkát tudtuk megfigyelni.
SZŐNYI ESZTER

1 6 7. Győr, Rá kóczi u tca 3 Li .
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró
2005. június 23. és július 6. között feltárást végeztünk a
telken. A mintegy 2x5 m-es kutatóárok a késóobi épület
alapozását jelentő kútalapokat kötötte össze. A szelvény a
szomszédos telken (Rákóczi u. 36.) 2004-ben folyt megelőző
feltárás vonalához kapcsolódott, így az itt feltárt jelensé
gek egy része a korábbi feltáráson is előkerült.
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A mintegy 1 ,5 m-nyi újkori feltöltés alatt három mel
léklet nélküli sír, illetve töredéke került elő, keltezésük
bizonytalanul a késő római korra tehető.
Alattuk átégett betöltésű római településréteget fi
gyeltünk m eg, beló1ük viszonylag nagyszámú terra
sigillata töredék és más 2- 3. századra keltezhető kerá
miatöredék került felszínre.
A legmélyebben fekvő jelenségek között megfigyel
tünk egy már tavaly a szomszédos telken észlelt K-Ny
irányú római árkot, valamint egy melléklet nélküli kora
római csecsemő csontvázas sírját. A feltárás legjelentő
sebb j elensége egy helyben égetett sír volt a szelvény
ÉNy-i sarkában. A sekély hamvasztógödörbe az elna
gyolt égetés után gödröt ástak, és ebbe egy urnában
összegyűjtve helyezték a nagyobb csontokat egy illat
szeres üveg kíséretében. Az égetés helyét ezután egy
kisebb földhalommal fedték be, amelynek rétegeit a szel
vény metszetfalában el tudtuk különíteni.
BÍRÓ SZILVIA

1 68 . Győr, Tihanyi ú ti a l u ljáró
( Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á, Kk. Kú
2005. február 25-31. között megelőző régészeti feltá
rást végeztünk a 1 6 . századtól adatolt úgynevezett
Gabonavásártéri győri városi temető DNy-i területén, a
kivitelezési munkák ütemezéséhez alkalmazkodva.
Az összesen 500 m2 területen 160 temetkezést tár
tunk fel. A legkorábbi datálható sírok (18. sz.) a DNy-i
részen voltak, a legújabbakat (20. sz.) a belső, ÉK-i terü
leten találtuk.
A periodizációt segíti a temetó'ben É-D irányban
húzódó árok (betöltésében 18. századi leletekkel) , és ke
rítésfal (amelynek egy része egységesen 1856-59 között
gyártott bélyeges téglákból épült, más részeihez koráb
bi bontásból származó téglákat használtak fel) . Az árok
és a fal is korábbi sírokat vágott el, a betöltött árokra
késó'bb rátemetkeztek.
A rendkívül sűrűn elhelyezkedő, nemegyszer több
rétegű, egymást is bolygató temetkezések között koráb
bi j elenségeket nem lehetett megfigyelni. A sírok föld
jébó1 származó kis számú római kori és Árpád-kori le
letanyag (edénytöredék) szórványos telepobjektumok
egykori jelenlétére utal.
A sírok tájolása Ny-K, ami a telek határai, illetve a
belső utak változásait követi. Koporsókat elsősorban az
újabb temetkezéseknél sikerült megfigyelni (köztük fes
tett, díszes veretekkel ellátott, illetve bádogborítású is
volt) . Néhány sír különleges helyzete (kis ládában, zsu
gorítva, hason) meglepetést okozott. A karok helyzeté
nek változása (nyújtva, a medencére hajtva, derékszög
ben egymás mellé hajtva, a mellre visszahajtva) a belső
időrend kidolgozása után lesz értékelhető. Leglátványo
sabb leleteinknek a díszes, rézdróttal, gyöngyökkel, flit
terekkel kivarrt gyermek-szemfedőket (talán a keresz
telői takarók maradványait) tarthatjuk (egy ilyen sírt in
situ emeltünk ki) . A leletanyagra j ellemző, hogy igen

kevés a viselethez tartozó tárgy (gombok, 2 esetben kap
csok, 2 párta, pici arany fülbevalópár, rézkarika, vaslán
cocska, egy-egy sírban hajcsat illetve fésű), j ellemzó'bb
a túlvilági útravaló (rózsafüzér, keresztek, medálok,
Mariazell-i érem, szentkép maradványa, kapszulába haj
togatott imaszöveg) . Egyetlen sírkőtöredéket is találtunk,
Frantz kezdetű feliratának betűtípusa, helyesírása és
névhasználata a 19. sz. első felére utal.
TOMKA PÉTER

1 6 9 . Hajdú böszörmény, Bakóhát
( Hajdú-Bi har megye) Á
Az M35 autópálya építése során leletmentést végeztünk
a 22. sz. lelónelyen, amely a környezetébó1 kissé kiemel
kedő Bakóhát K-i oldalán fekszik. A leletmentés során
egy 30x50 m-es területen észleltünk paticsos, kerámiá
val és állatcsontokkal kevert foltokat, tűzhelyek és göd
rök nyomait, de a nyesést követően kiderült, hogy a
munkagépek oly' mértékben bolygatták a lelónelyet,
hogy csupán két mélyebb obj ektumot tudtunk megfog
ni. A felszíni és a két gödörbó1 előkerült leletanyag alap
j án a lelónelyet az Árpád-korra keltezzük.
A leletmentésen részt vettek az ELTE Régészettu
dományi Intézet hallgatói.
VÁCZI GÁBOR

1 70 . Hajdúböszörmény, Bocskai tér
( Hajdú-Bihar megye ) Kk, Kú
A 2005. szeptember-októberben végzett feltárás elsőd
leges célja az volt, hogy a 19. századtól fokozatosan el
bontott templom körüli erődfalat megtaláljuk. Ezenkí
vül kutatásokat terveztünk a Bocskai-szobor körüli te
rületen, valamint a templom körüli temető déli részén.
A templom körüli terméskő- és tégladarabokból épí
tett erődfal méreteit, alakját, teljes egészében rekonstruál
ni lehet, a nagymértékű falpusztulás ellenére is. A K-i és
a Ny-i erődfalak 60 m, az északi és déli erődfalak 90 m
hosszúak voltak. A legjobb állapotban a keleti fal déli
része maradt meg, a 1 10 cm széles fal egy részét 80 cm
vastagságban sikerült megfigyelni. A 80 cm széles É-i
falból csak kb. 10 m-nyi, több részletbó1 álló falszakaszt
tártunk fel. Ezek a falrészletek azonban pontosan kiraj
zolták az egykori fal irányát, hosszát. A nyugati falból
kb. 15 m-nyi két részletbó1 álló, 80 cm széles falszakaszt
tudtunk feltárni. A két falrészlet azonban itt is elegen
dő volt a fal irányának meghatározásához. A déli fal ku
tatása volt a legnehezebb. Az út melletti szegélykő meg
bontása nélkül csak egy 20 m hosszú szakaszt tudtunk
feltárni. Ebben a szelvényben falszakaszt nem találtunk,
csak a fal visszatöltött alapozási árkát figyeltük meg.
A keleti erődfal mindkét sarkán bástya helyezke
dett el. A háromnegyed kör alakú DK-i bástyából csak
egy félkörív maradt meg. A kb. 7 m átmérőjű, termés
kó'bó1 és téglából készült falat 1 m széles alapozóárokba
építették.
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Az erődfal leglátványosabb eleme az ÉK-i bástya. A
többi résztó1 eltérően ezt csak téglából (31x16x6 cm) épí
tették. A bástyából megmaradt 13 sornyi tégla kb. 1 m
magasságban. A másik bástyához hasonlóan ez is há
romnegyed kör alakú, kb. 7 m átmérőjű és 1 m széles.
A templom É-i oldalán három kutatóárkot nyitot
tunk azzal a céllal, hogy megtaláljuk az Árpád-kori temp
lom körítő falát. A metszetfalakban azonban nem buk
kantunk Árpád-kori falakra, csak a templom központi
fűtését egykor biztosító csövek téglaburkolatára és egy
szerelőaknára.
A Bocskai-szobor körül három kutatóárkot nyitot
tunk. Az elsóben megtaláltuk a 20. sz. elején lebontott
régi városháza boltíves alapozását. Ezenkívül egy késő
középkori agyagnyerő gödröt is feltártunk. A második
ban is a régi városháza falait tártuk fel. A harmadikban
sem falak, sem régészeti objektumok nem voltak.
A templom déli oldalán egy 14x10 méteres terüle
ten a templom körüli temető egy részletét vizsgáltuk
meg. Itt több mint 130 sírt tártunk fel. Az elhunytak
nagy részét melléklet nélkül temették el. A gazdagabb
sírokban találtunk pénzérméket a Hunyadiak korából,
bronzveretes öveket, pártákat. A mellékletekbó1 megál
lapítható, hogy ezen a részen a 15. században már biz
tosan temetkeztek.
M. NEPPER IBOLYA - D. SZABÓ LÁSZLÓ

1 7 1 . Hajdúböszörmé ny, Brassó tér
( Hajdú-Bihar megye) Sza , Á
2005. április 8. és szeptember 28. között megelőző fel
tárást végeztünk a Hajdúböszörmény és D ebrecen kö
zött nagyjából félúton, a 35. sz. úttól kb. 5 km-re Ny-ra,
a valamikor vízjárta K-Ny-i irányú Brassó-ér déli part
j án fekvő lelónelyen (M35-II. 8.). A nyomvonal széles
ségében mintegy 400 m hosszan tisztítottuk meg a fel
színt (kb. 20 OOO m2), és ennek teljes hosszában igen
intenzív szarmata (római császárkor, Kr. u. 2-4. sz.) és
Árpád-kori (11 -13. sz.) emlékekre bukkantunk. A víz
folyáshoz közelebb inkább a szarmata településhez tar
tozó házakat és gödröket tártunk fel; az Árpád-kori te
lepülés központja ettó1 délebbre esett, a magasabb rész
re. A szarmata településbó1 feltárt objektumok nagy ré
sze kerek, méhkas alakú tárológödör és ezek között el
szórva helyezkedett el a néhány lakóépület. A falu déli
szélén eló"került három kút is. Az Árpád-kori település
nek mintegy húsz házát találtuk meg, amelyek körül
több mint 80 szabadtéri kemencét tártunk fel, összesen
mintegy 780 obj ektumot. A település déli végét árok
rendszer zárta le.
KOLOZSI BARBARA

1 7 2 . Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya
(Hajdú-Bi har megye ) U, Sza , A, Á
2005-ben folytattuk az M35 autópálya 16. sz. lelónelyé
nek a feltárását az előző évben lehumuszolt felszínen,

ill. a nyomvonal területére eső erdősávban. Szeptem
ber végére összesen 11 710 m2-t tártunk fel, melyen 906
objektumhoz 1118 stratigráfiai egységet rendeltünk. Az
előző években megfigyelt korszakok obj ektumai kerül
tek elő.
A középső neolitikumot továbbra is csak elszórtan j e
lentkező gödrök jelezték. Az egyikben több nagymére
tű obszidián-magkövet találtunk.
A lelónelyen a szarmata településnek tártuk fel a leg
több objektumát. A három év alatt megismert területen
pontos településszerkezeti megfigyeléseket tudtunk vé
gezni. K-i és Ny-i irányban megtaláltuk a települést kerírő
árkokat, melyek egymástól kb. 340 m-re voltak. Maga a
település két különálló részre tagolódott, melyeket további
árkok határoltak. Itt a félig földbe mélyített, négyszögle
tes házak kisebb csoportokat alkottak, gyakran még egy
sekélyebb négyszögletes, esetleg íves árokkal is körülvet
ték őket. A házak közvetlen közelében csak kisebb, méh
kas alakú gödrök és téglalap alakú, 2-3 m mély vízgyűjtő
aknák helyezkedtek el. A házaktól elkülönülten, csopor
tosan találtuk a kutakat és a nagyobb gödröket.
A településnek mind a két végében, a kerítőárkok
közelében temetkezéseket tártunk fel. A K-i oldalon csak
egyetlen körárkos sír jelentkezett, melyben a rablás el
lenére is ezüstvereteket találtunk. A Ny-i oldalon egy
34 sírból álló temetőrészlet került elő. A sírok négy, K
Ny-i irányú, párhuzamos sort alkottak, melyekhez há
rom körárkos temetkezés is csatlakozott. A vázak tájolá
sa D-É-i. A sírok egy részét kirabolták. A gyöngyökön
kívül bronz fülbevalókat, karkötőket és fibulákat talál
tunk, néhány sírban vaskések töredékei is előkerültek,
ill. szinte minden sírban találtunk edényt a lábakhoz
elhelyezve.
Befejeztük a lelónely DK-i felében lévő avar kori te
mető feltárását is. Három oldalon megtaláltuk a temető
szélét, egyedül a DNy-i rész maradt ki a feltárásból. 2005ben 121 sírt bontottunk ki, így a sírok száma 170-re emel
kedett. A sírok általában nyújtott vázas, ÉNy-DK irányí
tású, önálló temetkezések voltak, csak egy-két esetben
figyeltünk meg kettős temetkezést, melyeknél mindig egy
felnőttet és egy gyermeket találtunk. Egy hamvasztásos
sírt is feltártunk, mely rítus ezen a területen eddig telje
sen ismeretlen volt. A sírok túlnyomó részénél csak a láb
nál elhelyezett állatcsont szolgált mellékletként, esetleg
egy-két vas övcsatot, vagy kis vaskést tartalmaztak. A gaz
dagabb mellékletű temetkezéseket általában mélyebb sír
gödrökben találtuk, leginkább a temető középső részén.
A nó1<nél előfordultak az aranyfóliás ikergyöngyök, fül
bevalók, üvegpaszta orsógombok, két esetben pedig bi
zánci csat is szerepelt az ékszerkészletben. A férfisírok
ban bronz övvereteket, csatokat, valamint egy csontból
faragott, díszített szíjelosztót is találtunk. A gazdagabb
sírokban a fej mellé gyakran edényt helyeztek.
Munkatársák: Bényei Zsolt fotós-technikus (Déri
Múzeum, Debrecen) és az ELTE Régészettudományi In
tézet hallgatói.
RAczKY PÁL - KovÁcs KATALIN - VÁCZI GÁBOR
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1 73 . Hajdúböszörmény, Ficsori-tó dűlő
( Hajd ú-Bihar megye) R, Szk
Az épülő M35 autópálya nyomvonalán fekvő 1 . sz. le
lónely megelőző feltárását 2005 júliusában folytattuk.
A 2004-ben megkezdett kutatás második ütemeként fel
tártuk a tiszapolgári kultúra temetőjétó1 É-ra észlelt ré
gészeti jelenségeket. A föként gödrökbó1 álló település
részlet és az előző évi temető között egy 50-60 m szé
les, vizenyős, mocsaras mélyedés osztja két részre a le
lónelyet. Az objektumok egy 60x70 m-es kiemelkedé
sen helyezkedtek el. Leletanyaguk alapján két korszak
ba soroltuk őket.
A rézkori településbó1 kizárólag a nagyobb méretű
agyagkitermelő gödröket és a kisebb tárológödröket tud
tuk kibontani. A 21 gödörbó1 a nagy mennyiségű kerá
mia- és kőanyag mellett kiemelkedő az állatcsontok, kü
lönösen az agancsok száma, melyek egészben és dara
bolva, megmunkálva egyaránt előfordultak.
A vaskori, szkíta települést 9 gödör, 2 körárok és egy
földbe mélyített ház képviselte. A ház mellett fekvő kör
árkokból szegényes kerámia került elő, a 9-10 m átmé
rőjű, 25-30 cm mély körárkokon belüli terület bolygatat
lan volt, beásásnak nyomát nem találtuk. A vaskori le
letanyag többségét inkább a gödrökben találtuk, ame
lyek egyaránt tartalmaztak gyenge minőségű házikerá
miát és korongolt, felfényezett felületű árut is.
A két korszak települése azonos területen fekszik,
de a rézkori objektumok csak a kiemelkedés magasabb
részét fedték le, míg a vaskor folyamán az alacsonyab
ban fekvő zónát is belakták, vagyis a rézkorhoz képest
egy szárazabb, alacsonyabb talajvízszintű periódussal le
het számolni a szkíta megtelepdés időszakában.
Munkatársak: az ELTE Régészettudományi Intézet
hallgatói.
KOVÁCS KATALIN - MÁRKUS GÁBOR - VÁCZI GÁBOR

1 7Li . Hajdúböszörmény, Földesi-dűlő
( Hajdú-Bihar megye) Sza, Á
2005. július 18. és augusztus 3 1 . között megelőző feltá
rást végeztünk a Hajdúböszörmény és Debrecen között
nagyjából félúton, a 35. sz. úttól kb. 5 km-re Ny-ra, a
valamikor vízjárta K-Ny-i irányú Brassó-ér É-i partján
fekvő lelónelyen (M35-II. 7.) . A nyomvonal szélességé
ben mintegy 200 m hosszan tisztítottuk meg a felszínt,
és ennek teljes hosszában igen intenzív szarmata (ró
mai császárkor, Kr. u. 2-4. sz.) és Árpád-kori (11-13.
sz.) emlékekre bukkantunk. Feltártunk néhány lakóépü
letet, szabadtéri kemencéket és egy kutat; összesen
mintegy 161 objektumot.
KOLOZSI BARBARA

1 7 5 . Hajdúböszörmény, Fülöp-dűlő
( Hajdú-Bihar megye) Sza
2005. június 15-én az épülő M35. sz. út nyomvonalán, a
25+625-25+ 760 km-szelvények közötti szakaszon a fris-

sen lehumuszolt felületen régészeti jelenségeket észlel
tünk (M35 28. lh.) . A földmunkák leállítása után július
28. és szeptember 2. között végeztük el a leletmentést,
melynek során 140 régészeti obj ektumot tártunk fel.
Ezek közül 139 római császárkori (szarmata) és 1 újko
ri. A lelónely É-i szélén egy nagyméretű, ovális, mély,
tagolt fenekű gödörbó1 és a déli oldalánál levő közepes
méretű kemencébó1 álló szarmata műhely került nap
világra. A kerek, agyagból tapasztott, vörösre égett
kemence platniját egy alkalommal megújították. Mind
a két kemenceplatni kerámia-darabokkal volt kitapaszt
va. A többi 138 objektum gödör, verem volt. A tároló
vermek zöme nagy vagy közepes méretű, mély, méh
kas alakú. Az egyikben 8-10 kutya összekeveredett
csontvázát figyeltük meg; a szintén méhkas alakú, mély,
nagyméretű verem betöltésének felső 60 cm-e kizáró
lag nagyméretű, vastag áglenyomatos, másodlagosan
megégett paticsdarabokból állt. Az eló'került leletek
mennyisége alapján egy nagyméretű kemence, vagy egy
épület omladékával töltötték fel a vermet. A szarmata
kori objektumok zöme leletgazdag volt, nagyobb táro
lóedények töredékei kerültek elő szép számmal. A le
letmentés során a kerámiatöredékek mellett őrlőkő- és
fenőkődarabok, orsókorongok, néhány vaseszköz töre
déke, nagy mennyiségű állatcsont, paticsdarab került
napvilágra. A szarmata objektumok a lelónely szélein
és a közbe eső terület néhány pontján sűrűsödtek. A
lelónely kiterjedését sem az észleléskor, sem a feltárás
során nem sikerült behatárolni.
SZOLNOKI LÁSZLÓ

1 76 . Hajdúböszörmény, H áro m halmi iskola
( Pelyhe-tanya )
( Hajdú-Bihar megye) Sza, A
Az épülő M35 autópálya nyomvonalába eső 13. sz. lelő
helyen a 2003-ban félbeszakadt feltárásokat folytattuk
2005-ben, összesen 8172 m2 felületen. A nyomvonal tel
jes szélességében, mintegy 170 m hosszan húzódó szel
vényünkben a korábbi leletmentés során már megismert
Kr. u. 4. századi, kései szarmata falu folytatódott. A fel
tárt felület keleti-középső harmadát egy, a nyomvonal
ra szinte meró1egesen húzódó, lankás dombhát keresz
tezte, amelyen a település lakóövezetét sikerült megta
lálnunk. Ebben a sávban elsősorban kis, négyszögletes,
félig földbe ásott, cölöpszerkezetes házak alapjait, a hoz
zájuk tartozó tárolóvermeket, valamint munka- és sze
metesgödörként hasznosított agyagnyerőgödröket tár
tunk fel. A házak között helyenként külső kemencéket
és füstölőket találtunk. Számos gödör betöltésébó1 ke
rült elő a helyi fémművesség meglétére utaló vassalak
(kohósalak) is. A lelónelyen eló'került fémtárgyak közül
említést érdemel egy ívelt pengéjű vaskés, melynek fá
ból készített nyele is jó állapotban maradt meg.
A lakóövezettó1 nem teljesen elkülönülve, a domb
hát alacsonyabban fekvő részein helyezkedtek el az egy
kori falu kútjai, amelyek közül az idei ásatás során mint-
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egy húszat tártunk fel. Egy nagyméretű, mély kútnak
sikerült megtalálnunk és dokumentálnunk fából készült
bélését is. A négyszögletes kútakna sarkaiban függó1e
ges tartóoszlopokat helyeztek el, melyekbe 80-100 cen
timéterenként vízszintesen elhelyezkedő farudakat csa
poltak. Ezek a farudak tartották a kútakna béléséül szol
gáló, függó1egesen álló, 40-50 cm széles, vastag, hasí
tott tölgyfadeszkákat.
A kutak és házak közötti teret helyenként keskeny
árkok rendszere hálózta be. A szelvény Ny-i harmadá
ban elértük a falu szélét; ebben a részben csupán a tele
pet kerítő, nagyméretű árkok húzódtak. Ez a terület mé
lyebben fekszik, feltehetően gyakran víz alá került, így
tartós betelepülésre nem volt alkalmas.
A humuszolás során fémkereső műszerrel többször
átvizsgáltuk az eltávolításra kerülő, szántott talajréte
get, és nagy m ennyiségű római bronz- és ezüstérmét
valamint bronzcsatokat és fibulákat találtunk.
A 14. sz. lelónelyen egy 100 m2-es felület átvizsgá
lása maradt el a korábbi ásatási periódusban. A kis szel
vényben mindössze egy vaskést tartalmazó sírt tártunk
fel, amely a korábbról ismert 8-9. századi avar temető
höz tartozhatott.
Munkatársak: Füzesi András, Hetesi Szilvia, Makoldi
Miklós és az ELTE Régészettudományi Intézet hallga
tói.
SEBŐK KATALIN - SzABó GÁBOR

1 7 7. Hajdúböszörmény, Kadarcs-part
( Hajdú-Bihar megye) U, R, LT, Sza, Á
A 26. sz. lelóbely az M35 autópálya nyomvonalának
humuszolása, a régészeti felügyelet során vált ismertté.
A lelóbely az egykori vízfolyás, a mai Kadarcs-ér part
ján helyezkedik el, követve az ér magaspartját. Az autó
pálya nyomvonala erre meró1egesen fut, így az értó1 tá
volodva K-i irányba egyre ritkultak az objektumok. 2005.
május 23. és június 24. között 236 objektumot tártunk
fel, m elyekhez 347 stratigráfiai egységet rendeltünk. A
feltárásra kijelölt 5149 m2-en több korszak emlékanya
gát tártuk fel.
Az újkó'kori Esztár-csoporthoz néhány kerek élelem
tároló-gödör és esetleg egy temetkezés köthető.
A rézkori bodrogkeresztúri kultúra népességéhez két
hatalmas, amorf agyagkitermelő, és több kisebb gödör
tartozott.
A következő m egtelepedés a vaskorban történt; a
feltárási területbe egy kelta ház részlete esett, jellegze
tes bepecsételt és grafitos edénytöredékekkel leletanya
gában.
A római császárkorból két épület vált ismertté az ár
kok és kerek gödrök mellett.
A feltárási terület középső részén egy 9-10. századi
település 17 háza látott napvilágot, a hozzá tartozó kül
ső kemencékkel, kutakkal és agyagkitermelő gödrökkel.
A házak mindegyike kisméretű, 2-2,5x2-3 m-es lekere
kített sarkú, négyszögletes alaprajzú, félig földbe mé-

lyített épület lehetett. Kicsiny, U alakú kemencéjüket
az ÉK-i vagy ÉNy-i sarokba vájták, szájnyílásukban vagy
környékükön gyakran sütóbarang töredékei feküdtek.
Az egyik épületbó1 a hamus-faszenes betöltés mellett
vassalakmaradványok is eló'kerültek - elképzelhető,
hogy műhelyként funkcionált. Az ásatási felszín K-i fe
lében nagy agyagkitermelő gödrök és kutak helyezked
tek el, így minden bizonnyal elértük az egykori telepü
lés K-i határát. E helyen feltártunk még néhány Árpád
kori gödröt és árkot is.
Munkatársak: Ligner Jácint és az ELTE Régészettu
dományi Intézet hallgatói.
ANDERS ALEXANDRA - NAGY EMESE GYÖNGYVÉR RACZKY PÁL

1 78. H ajdúböszörmény, Keleti főcsa torna
( Hajdú-Bihar megye ) U, Szk
Az épülő M35 autópálya nyomvonalába eső 17. sz. lelő
hely területén régészeti szakfelügyeletet végeztünk 2005
májusában. A humuszolás megkezdésekor kiderült,
hogy a halom valójában egy természetes eredetű, vas
tag (80-100 cm) humuszréteg, melynek eltávolítása után
a sárgás altalajban újkó'kori és szkíta objektumok foltjai
rajzolódtak ki. A 6789 m2 felületen 59 obj ektumot tár
tunk fel.
Az egykori természetes magaslat legmagasabb pont
ján egy 5x10 m-es paticsfoltban egy ház omladékát fi
gyeltük meg, melynek elbontása után kirajzolódtak a
szerkezeti elemeket tartó kisebb cölöpök nyomai. Az egy
kori lakóház ÉK-DNy-i tájolású volt. Az épület körül
kisebb méretű kerek, méhkas alakú tárológödrök helyez
kedtek el, míg a laposabban fekvő K-i és Ny-i területen
nagyméretű agyagkitermelő-gödrök övezték a valószínű
leg csak rövidebb ideig tartó megtelepedést szolgáló kis
tanyát. Beló1ük rendkívül nagy mennyiségű kerámia
anyag látott napvilágot, mely alapján a település a kö
zépső újkó'kor elejére keltezhető. Az egyik gödörbó1 egy
melléklet nélküli, bal oldalára fektetett, zsugorított hely
zetű felnőtt sírja is eló'került.
Az újkó'kori településjelenségek mellett 15 szkíta kor
ba sorolható gödröt és egy földbe mélyített, szabályta
lan alakú házat bontottunk ki. A leletanyag viszonylag
szegényes; a durva kidolgozású fazekak, tálak és csup
rok melló1 hiányzik a korongolt és felfényezett áru. El
képzelhető, hogy ezek az objektumok a 25. sz. lelóbe
lyen (Pródi halastó) megfigyelt szkíta településhez tar
toztak.
RAczKY PÁL - ANDERS ALEXANDRA NAGY EMESE GYÖNGYVÉR - VÁCZI GÁBOR

1 7 9. Hajdúböszörmény, Molnár-ta nya
( Hajdú-Bihar megye) U, Sza
Az M35 autópálya korrekciójának nyomvonalába eső 27. sz.
lelőhely csak a humuszolás után vált ismertté. A lelet
mentő ásatást 2005. június 25. és július 9. között végez-
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tük el. Mintegy 3 500 m2-en 57 objektumot bontottunk
ki, melyekhez 62 stratigráfiai egységet rendeltünk. Két
korszak emlékanyagát tudtuk elkülöníteni.
Az első megtelepülők a középső neolitikus alföldi vo
naldíszes kerámia kultúrájához köthetők: nagy agyag
kitermelő gödreiket és három zsugorított helyzetű sír
jukat tártuk fel a felszín Ny-i részén.
A római császárkorba tartozó települési objektumok
a feltárási terület K-i felén helyezkedtek el: téglalap alap
rajzú, félig földbe mélyített házak, méhkas alakú táro
lógödrök, kutak, nagyméretű agyagkitermelő gödrök és
egy Kr. u. 4. századra keltezhető magányos sír került
elő. A testet jobb oldalára fektetve, zsugorítva temették
el, és gazdagon ellátták viseleti tárgyaival: bronztorques,
bronzfibulák, üveg-, féldrágakő-, és mészkőgyöngyök
bó1 fűzött nyaklánc.
Munkatársak: Ligner Jácint és az ELTE Régészettu
dományi Intézet hallgatói.
ANDERS ALEXANDRA - RACZKY PÁL

1 80. Hajdúböszörmény, Nagy-Bakóhát
( Hajdú-Bi har megye) Sza, A
Az épülő M35 autópálya nyomvonalán a 21. sz. lelő
hely egy 1 10x60 m-es, környezetébó1 kissé kiemelkedő
területen helyezkedik el, egy feltöltődött patakmeder
ÉNy-i partja mentén. A feltárás során napvilágot látott
hét avar földbe mélyített ház, továbbá három - a házak
kal megegyező korú - gödör és egy kút. A régészeti objek
tumokból edények, egyszerűbb csonteszközök és őrlő
kövek töredékei kerültek elő a házpadlókról és a tűzhe
lyek környékéró1.
A házaktól 40 m-re ÉNy-ra 12 É-D-i tájolású avar
temetkezést tártunk fel. A sírok többségét a munkagé
pek megbolygatták, sok esetben a csontok egy részét
kimarkolták. A mélyebben fekvő sírokban a csontvá
zak mellett egyszerű vascsatokat, bronz karpereceket
és veretes övek bronzlemezeit sikerült feltárnunk. Az
avar temetőt egy négyzetes formájú kerítőárok hatá
rolta, ennek feltártuk a síroktól É-ra és K-re eső szaka
szát. Az árok átlagban 50-80 cm mély és 50-120 cm
széles. Telep feló1i oldalán egy bejáratot tudtunk meg
figyelni.
A temetőt kerítő ároktól É-ra egy szarmata telepü
lés részlete került elő. A feltárt telepjelenségek között
szerepel egy 4,5x5 m alapterületű, földbe mélyített ház,
egy szabadtéri kemence és 11 gödör. A szarmata telep
anyaga kiegészül kettő D-É-i tájolású, rossz állapotban
eló'került csontvázas temetkezéssel. A sírok az eredeti
felszíntó1 csupán 70-80 cm-es mélységben feküdtek,
ezért a gépek nagy károkat okoztak bennük. A töredé
kes csontokon kívül csupán egy korongolt csésze alsó
felét és egy bronzlemezzel borított vascsat töredékét tud
tuk kibontani.
Munkatársak: az ELTE Régészettudományi Intézet
hallgatói.
VÁCZI GÁBOR

1 81 . Hajdúböszörmény, Pródi halastó
( Hajdú-Bihar megye) Szk
Az M35 autópálya építése során leletmentést végeztünk
a 25. sz. lelónelyen, amely a Pród falu melletti halastó
mocsaras, náddal benőtt partján fekszik. A 60x40 m ki
terjedésű lelónelyen feltártunk 18 gödröt és egy É-D
irányú, sekély árkot. A nagy mennyiségű kerámia alap
ján valamennyi obj ektumot a vaskorra keltezzük, és a
szkítákhoz kötjük. A kerámiából és állatcsontból álló le
letanyag mellett egy kemencerostély gödörbe dobált tö
redékeit is feltártuk.
Munkatársak: az ELTE Régészettudományi Intézet
hallgatói.
VÁCZI GÁBOR

1 82 . Hajdúböszörmény, Szeles-dűlő/ A
( Hajdú-Bihar megye) Á
2005. július 1-jén az épülő M35 autópálya 22+900-23+ 150
km-szakaszán régészeti objektumok nyomai mutatkoz
tak. Az érintett nyomvonalszakasz Hajdúböszörmény
tó1 ÉNy-ra található a Brassó-ér egyik, jelenleg vízelve
zető árokként funkcionáló ága mellett. A 23+100 km
szakaszon egy ovális, nagyméretű, vörös színű, paticsos
kemence és a hozzá tartozó sötétbarna humuszos be
töltésű, ovális gödör voltak láthatóak. A régészeti ob
jektumok lágy, vizes környezetben, a már telj esen talaj 
víz borította területtó1 mindössze 2-3 m távolságra fe
küdtek. A nyomvonalszakasz vízbó1 kilátszó többi ré
szén újabb régészeti obj ektum nyomait nem észleltük.
2005. július 20-24. között leletmentést végeztünk
az M35/29 sz. lelónelyen. Teljesen feltártunk egy 154
cm átmérőjű, jól kiégett, agyagból tapasztott, vörös szí
níí, ovális kemencét és egy a szájánál fekvő 220-280 cm
átmérőjíí, ovális, lefelé szűkülő, meredek oldalú, 50 cm
mély gödröt. A gödörbó1 kerámia, állatcsont és patics
darabok kerültek elő. A gödör K-i felében egy ló jó álla
potban megmaradt koponyája, nyaki csigolyái és bal ol
dali lapockája feküdt anatómiai helyzetben. A koponya
alsó állkapocsrésze hiányzott. A fej és nyaki csontok mel
lett borda, medence és újabb csigolyacsontok szóródtak.
A gödör felé lejtő, egyréteg{í, jól kiégett, 3-4 cm vastag,
jó megtartású kemenceplatni kerárniadarabokkal volt ki
tapasztva, a humuszolt talajfelszíntó1 számítva 2-10 cm
mélyen jelentkezett.
A feltárt objektum egy nagyméretű, jó állapotban
megmaradt kemencébó1 és a hozzá tartozó munkagö
dörbó1 álló műhely volt. Az eló'került kerámialeletek
alapján a műhely Árpád-kori. A régészeti felügyelet mel
lett folytatott munka során augusztus 2-án újabb objek
tumra bukkantunk.
A feltárt Árpád-kori műhelytó1 ÉNy-i irányban
mintegy 50 m-re fekvő, lekerekített sarkú téglalap ala
kú 3,5x3 m nagyságú 3 6-38 cm mély gödrű, meredek
oldalú veremházat tártunk fel. A ház ÉK-i sarkánál he
lyezkedett el a 70-80 cm átméröjü, ovális, agyagból ta
pasztott, jól kiégett, vörös színű kemence. A 2-3 cm vas-
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tag, ház felé lejtő platni nem volt kerámiadarabokkal
kitapasztva. A ház gödrébó1 kerámia- és állatcsontda
rabok, a kemence betöltésébó1 paticsdarabok kerültek
elő. A veremház járószintje egyenes volt, de a talajvíz
miatt nem állt módunkban cölöphelyek, munkagödrök
vagy tűzhelyfoltok nyomát megfigyelni rajta. A ház göd
rét Ny-i oldalának közepén egy 180 cm átmérőjű, ovális
gödör metszette. A gödör sötétbarna, csaknem homo
gén betöltése jól elvált a ház világosbarna, paticsos, hu
muszos betöltésétó1. Az egymást metsző objektumok kö
zül a gödör az újabb. A meredek oldalú gödröt 45 cm
mélységig tudtuk bontani és csak állatcsontot találtunk
benne. A veremház, a betöltésében talált kerámiadara
bok alapján, Árpád-kori. A házat metsző gödör kora kér
déses.
SZOLNOKI LÁSZLÓ

1 83 . Hajdúböszörmény, Va rga-la pos
( Hajdú-Bihar megye) Ő
Az épülő M35 autópálya nyomvonalán a szondázó ása
tásra kijelölt 18. sz. lelónelyen 8171 m2-t humuszoltunk
le a terepbejárási adatok alapján őskorinak jelzett terü
letbó1. A szubhumuszból sok, jellegtelen őskori cserép
töredék került elő, azonban a négy kisméretű, sekély
gödör nem tartalmazott leletanyagot.
KOVÁCS KATALIN
1 8Lt . Hajdú böszörmé ny, IV. homokbánya
( Hajdú-Bihar megye) Ő, Sza, A, Á
A lelónely a település külterületén, a várost Újfehértó
val összekötő út 18. kilométerénél, az úttól DNy-ra ta
lálható. Felszíne egyenetlen síkság, amely a Hajdúhát
K-i és a Nyírség Ny-i részének határán fekszik. Tenger
szint feletti magassága 1 20-125 m között váltakozik,
amely nyugati és déli irányban egyaránt lejt. A Hajdú
böszörmény 94. sz. lh. egy ÉNy-DK irányú kiemelke
désen húzódik, amelyet K-ró1 a Szegedi-folyás medre,
Ny-ról néhány méter átmérőjű mélyedések határolnak.
A kiemelkedő gerinc sosem volt vízzel borított terület,
ezért ideális hely a megtelepedésre.
A feltárást megelőző régészeti hatástanulmány el
készítésekor csak a területbó1 kiemelkedő homokdom
bon, ill. annak nyúlványain sikerült cseréptöredékeket
gyüjteni, amelyek közelebbró1 nem meghatározható ős
kori, valamint népvándorlás kori településekre utaltak.
A 2005. augusztus 15. és november 29. között végzett
feltáráson 6551 m2-en 165 objektumot bontottunk ki.
A terület ÉK-i részén 4 közelebbró1 nem meghatá
rozható őskori gödröt, valamint egy teknős aljú árkot
dokumentáltunk. Az avar temető területén 4 szórt ham
vas sírt tártunk fel.
A császárkori szarmata település maradványai (göd
rök) az avar temető területén koncentrálódtak, de az
egykori falu bizonyosan tovább húzódott Ny-i irányba.
A feltárt objektumok közül mérete, alakja és betöltésé-

nek jellege alapján még hetet sorolhatunk ebbe a kor
ba. Az egykori falu valós kiterjedését még nem tudjuk
megbecsülni.
A kutatás kiemelkedő eredménye a teljes egészé
ben feltárt 110 késő avar kori csontvázas temetkezés. A
sírok közel felében csak az elkorhadt csontokat találtuk
meg. A férfiakat rendszerint vaskésükkel és övükkel
együtt temették el. Némely esetben a vaskéseken sike
rült megfigyelni a fatok maradványát. Az egykori övre
a legtöbb esetben csak a korrodálódott vascsat utalt.
Ezen több esetben jól kivehető volt a textilöv maradvá
nya. A női sírok esetében jellegzetes volt a gyöngyökbó1
készült nyaklánc, az orsógomb, ill. néha velük is elte
mettek vaskést. A férfi és a női temetkezésekre egyaránt
jellemző volt a láb mellé, rendszerint az elhunyt bal ol
dalára helyezett húsmelléklet. Három esetben tártunk
fel olyan temetkezést, ahol a sírgödörben valamilyen
faszerkezetre (asztalka, koporsólábak?) utaló oszlophe
lyek voltak (négy vagy hat) . Két sírban találtunk edény
ben elhelyezett ételmellékletet. A sírok tájolása (É-D),
a mellékletek és viseleti elemek típusai, illetve a sírok
szegénysége alapján a temetőt a késő avar korra keltez
hetjük. A Kárpát-medencében feltárt többi hasonló ko
rú temető alapján nagyon val ószínű, hogy a sírok
legalább harmada a 9. században, vagyis az avar ura
lom bukása után került földbe. A feltárással sikerült le
határolni az avar temetőt K-ró1, D-ró1 és részben Ny
ról. További sírok csak a feltárt területtó1 É-ra várhatók.
A temetőtó1 Ny-ra, mintegy 30 m-re már jelentkez
tek az első telepobjektumok. Elsősorban a kutatóárkok
ban jelentkező veremházak feltárására törekedtünk.
Ezek közel négyzet alaprajzú, félig földbe mélyített épü
letek. Két típusát különíthetjük el. Az egyik nagyobb
méretű (kb. 4x3 ,5 m) , 30-40 cm-re földbe mélyített, ta
pasztott padlójú veremház. Az épületek sarkában kis
méretü kerek kemencét találtunk, némelyik építésénél
köveket is felhasználtak. Az objektum padlóján egy vagy
több nyílt tüzhelyet is észleltünk. Ennél az épülettípus
nál az oldalfalak mentén, ill. a sarkoknál leásott oszlop
helyek alapján felmenő falakkal számolhatunk.
A veremházak másik típusa az eló'bbinél kisebb
(3x2,9 m) , csak kb. 20 cm-re mélyedt a földbe. Nem
volt tapasztott padlója, csupán lejárt padlószint, és a fel
tárás során nem találtunk oszlopokra utaló nyomokat.
A két épülettípus valószínűleg funkci ójában is elkülö
nült egymástól. Az avar település biztosan teljes egé
szében elfoglalta a vizsgált terület Ny-i szélén emelke
dő lapos tetejü dombot.
A terület Ny-i felén feltárt 4 rövid árokszakasz egyi
kéró1 sem lehetett eldönteni, hogy a népvándorlás ko
ron belül melyik időszakra keltezhetők (császárkor vagy
késő avar) .
Egy 14. századi kemencét és a közelében lévő erő
sen faszenes betöltésű, kisméretű, sekély gödröt, továb
bá egyetlen kora újkorra keltezhető objektumot (kemen
cét) is feltártunk.
CzIFRA SzABoLcs
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1 8 5 . Hajdúdorog, Szál lásföld Közép
( Hajd ú-Bihar megye) LT, Sza, Á
Az M3 autópálya építése előtt 2005 folyamán megelőző
feltárást folytattunk a város ÉK-i határában, az épülő
autópálya 21 0+800- 2 1 1 +030 km közötti szakaszán.
Összesen kb. 15 OOO m2 területen végeztünk régészeti
feltárást.
A lelónely K-Ny irányú, intenzív, a terület K-i ré
szén sűrűbbek az objektumok, a Ny-i részén megjelen
tek az árkok, árokrendszerek. Összesen 841 objektumot
tártunk fel.
Az ásatás alkalmával őskori, szarmata kori (római
császárkor, Kr. u. 2-5. sz.) és Árpád-kori objektumok ke
rültek napvilágra. Az őskori gödrök - melyek a lelóbely
K-i részén helyezkedtek el, közepes mélységlíek, kör ala
kúak voltak és átmérőjük kb . 1-1,5 m között változott.
Leletanyaguk edénytöredék, állatcsont és egy üvegkar
perec-darab volt. A nagyszámú gödrök, árkok, kemen
cék, kutak mellett tizenegy épület maradványát sike
rült részben vagy teljesen feltárni.
Az épületek szerkezete minden esetben hasonló
volt, különbség csak elhelyezkedésükben j elentkezett.
Míg az É-i részen eló'került házak magányosan álltak,
addig a déli részen egymás mellett. A lakóházak, ami
ket feltártunk, hasonlóak, mint az ebbó1 a korszakból
származók. Formájuk négyzet vagy téglalap alakú, alap
területük kb. 3-4x4-5 m. A tetőt tartó cölöpök lyukai a
falak mentén találhatók, több esetben jól meg lehetett
figyelni a szelemengerendát tartó cölöpök nagyobb mé
retű gödreit. Kemence nyomát csak egy esetben tudtuk
megfigyelni, mely az épület DNy-i sarkában helyezke
dett el, de több esetben a padlón jól megfigyelhetők vol
tak a nyílt tűzhelyek erősen kiégett nyomai, néhány eset
ben a lakóház közepén döngölt padlóréteget észleltünk.
A padlóréteg alatt néhány esetben nagy mennyiséglí
változó m éretlí karólyuk került elő.
A házak betöltésében kevés leletanyagot találtunk:
edénytöredék, állatcsont-, patics-, malomkő-darabok és
egy vasfibulatöredék. Két kivétel volt az épületek kö
zül, melyek felépítésükben hasonlóak, mint az eló'bb em
lítettek, de nagyságuk 4x7 m. Valószínlíleg műhelyek,
esetleg közösségi házak lehettek. Az egyik nagyméretlí
épület felszínén omJadék került elő, a ház bontása során
több esetben égésnyomokat észleltünk, ami valószínűsí
ti az épület leégését. Ugyanebben a házban nyolc cölöp
helyet figyeltünk meg, míg a másik nagyméretlí házban
csak egy szelemengerendát tartó gödröt találtunk.
Az objektumok legnagyobb része méhkas alakú gö
dör, melyek általában 1 -2 m átmérőj(íek és 0,4-2 m mé
lyek. Néhány gödör alján vörös, átégett réteg található,
ezekben az objektumokban az állatcsontok aránya meg
nőtt. A lelóbely Ny-i részén néhány gödörben nagy
mennyiségű vassalakot találtunk.
A településen nyolc kutat tártunk fel. A lelóbely K-i
részén hat, míg kettő a közepén helyezkedett el. Szer
kezetük hasonló, kör keresztmetszetű, függőleges falú
kútszerkezet. Feltárásuk során 2,5-3 m mélységben meg-

jelent a talajvíz. Leletanyaguk a tipikus szarmata kori
„háztartási" hulladék: állatcsont- és edénytöredékek, ta
pasztásdarabok. Egyetlen esetben kutyacsontvázat ta
láltunk a középen lévő kutak egyikében.
A szabadtéri kemencék a lelóbely K-i és Ny-i szélén
helyezkedtek el. Platnijukat és előterüket találtuk meg,
felmenő boltozatukból 20-25 cm-es rész maradt meg.
Összesen kilenc darabot találtunk, platnijuk patkó ala
kú és kerek, átmerőjük 1 -1,3 m volt. Egyetlen egy kü
lönbözik a többitó1, mely földbe ásott volt.
A települést Ny-ról határoló árokrendszerek között
csak méretbeli különbség volt. Az elválasztó árkok két
három egymás mellett párhuzamosan futó, többszörö
sen tagolt ágból álltak és néhol valamelyik irányban lej
tettek, így vízelvezetésre is szolgáltak. Bár cölöplyukat
csak egy-két esetben találtunk, minden bizonnyal vala
milyen kerítés vagy sövény alapjait képezték. Több he
lyen is keresztezték, illetve metszették egymást, de be
töltésüket és egymáshoz való viszonyukat figyelembe
véve állíthatjuk, hogy egységes és egyidejű rendszert
alkottak. Az egymás mellett párhuzamosan futó ágak
valószínlíleg a többszöri megújítások nyomai, de a gépi
humuszolás miatt csak az árkok legalja maradt fenn, így
egymáshoz való időrendjük meghatározhatatlan. Az ár
kokban igen kevés leletet találtunk. A néhány állatcsont
és edénytöredék igazolja, hogy a településsel egykorúak.
A lelóbely ÉK-i részén egy Kr. u. 4-5 . századi magá
nyos sírt találtunk, melynek déli részét egy sekély árok
metszette. A négyzetes alakú, lekerekített sarkú sírgö
dörben egy közepes megtartású, kb. 170 cm hosszú,
nyújtott férficsontváz feküdt. Mellékletei: a koponya
jobb oldalán egy 1 5 cm magas, vörösesbarna szín(í, fi
nom kidolgozású, korongolt edény, a jobb combcsont
mellett egy 21 cm hosszú vaskés, mindkét medencén
egy-egy bronzszegecs. Koporsó nyomát nem észleltük,
viszont a csontváz helyzetébó1 megállapítható, hogy le
pelbe csavarták a halottat.
A lelóbely déli részén egy nagyméretű gödör betöl
tésében félig zsugorított, jobb oldalán elhelyezkedő, mel
léklet nélküli, női csontvázat találtunk.
Az előkerült leletanyag zömét állatcsontok, edény
töredékek és tapasztásdarabok teszik ki. A kerámia leg
nagyobb részét a különböző méret(í fazekak töredékei
jelentették, melyek nagy része kézi korongon készült,
homokkal soványítva. Három egész kerámia került elő,
mindegyik egy-egy gödörbó1. Az egyik 15-20 cm ma
gas, 25 cm átmérőjű, szürkésfekete színű, egyenes pe
remű, talpas tálka. A másik kettő barnásfekete színű,
enyhén kihajló peremű, váza alakú edény (méretük 20,
illetve 40 cm) .
A lelóbelyen ezüst és bronz pénzérmét találtunk,
négy darab a felszínen szórványként, egy viszont egy
gödörbó1 került elő. Mindegyik a késő római császár
korból szármázik. (Hadrianus, Antonius Pius, Probus)
Az érmék közül kettőt átfúrt lyukkal találtunk.
A lelőhely É-i részén néhány gödörbó1 és egy sza
badtéri kemence platnijából Árpád-kori edénytöredé-
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kek kerültek elő. A kemence majdnem teljes épségben
megmaradt, patkó alakú, 55x80 cm méretlí, a palástja
50 cm magasan megmaradt.
KOLOZSI BARBARA

1 86. Hajdúdorog, Szá llásföld közé p, templomdomb
( Hajdú-Bihar megye) Á
2005 tavaszán befejeződött a templom körüli temető
feltárása az M3 autópálya 53. sz. lelónelyén. Ebben az
évben 115 sírt bontottunk ki, ezzel a temető sírjainak
száma 1215-re emelkedett. Így Magyarországon elsőként
itt sikerült teljes egészében feltárnunk egy Árpád-kori
templom körüli temetőt. Az újonnan eló"került temet
kezések egyikébó1 ismét napvilágot látott egy II. And
rás-érem, ami azt igazolja, hogy a falu és a templom
minden bizonnyal a tatárjáráskor pusztult el.
Munkatársak az SZTE Régészeti tanszékének hall
gatói voltak.
FODOR LÁSZLÓ

1 87. Hajdúnánás, Dom b-szegi-dűlő
( Hajd ú-Bihar megye) U , Á
Az M3 autópálya építkezési munkálatainak ellenőrzése
során a 196+200 és a 196+340 km-szelvények között buk
kantunk a 39/A jellí lelónelyre, amely egy alacsony, Ny
K-i irányú kiemelkedésen húzódik, és Ny-i irányban túl
nyúlik a nyomvonalon. Tényleges nagyságát nem tud
tuk megbecsülni.
A leletmentés 2005. szeptember 8-23. között a töl
tésalap szélességében zajlott. Az 5964 m2-nyi felületen
29 objektum került elő. Ezek egy, a neolitikum középső
szakaszának végéró1, a szakálháti kultúra idejébó1 szár
mazó kis tanyaszerlí településhez tartoztak. Lakóépü
let nyomára nem bukkantunk. A gödrök között előke
rült egy zsugorított, melléklet nélküli, K-Ny-i tájolású
temetkezés is, a halott fejénél okkerfestés nyomaival. A
lelónely kerámiaanyagában a környező régiók egykorú
mlívelődéseinek (esztári csoport, bükki kultúra) hatása
igen erős.
Megtaláltuk még egy 20. századi tanya szemetes
gödreinek maradványait. A lehumuszolt felszínen Ár
pád-kori kerámiatöredékek is előkerültek, de ilyen korú
objektumot nem találtunk.
SZABÓ GÁBOR - SEBŐK KATALIN

1 88. Hajdúnánás, Eszlári ú t
( Hajdú-Bi har megye) U, Kö
2005 nyarán folytattuk a feltárásokat az M3 autópálya
útkorrekciója által érintett 45. sz. lelónelyen, 1 1 130 m2nyi felületen, mely a 2004. évi ásatási helyszínhez É-i
ill. D-i irányból csatlakozott. Ebben az évben 92 objek
tumot tártunk fel, melyhez 134 stratigráfiai egységet
rendeltünk. A korábbról már ismert telepjelenségek
folytatódtak az új felszíneken is.

Az újkó'kori település nagyméretlí agyagkitermelő
gödrei, kisebb élelemtároló gödrei kerültek elő, bár in
tenzívebb megtelepedést inkább az É-i részen figyeltünk
meg. Az előkerült leletanyag a középső neolitikus alföl
di vonaldíszes kerámia kultúrájának bükki és esztári cso
portjára jellemző. Kibontottunk további 8 sírt is, me
lyek mindegyike Ny-K tájolású, zsugorított helyzetű,
rossz megtartású, melléklet nélkül eltemetett vázat rej
tett. Ugyancsak folytatódtak az árokrendszerek is: a se
kély, szabálytalan körvonalú, enyhén ívelten futó, a te
lepülést K-ró1 és Ny-ról övező árkok bizonyosan neolit
korúak, míg a feltárási terület Ny-i szélén végigfutó, meg
közelító1eg É-D irányú, több száz méter hosszú, mé
lyebb, kettős-hármas tagolású árok középkori, a beló1e
eló'került két ép (alsó és felső) malomkő alapján.
Munkatársak: Ligner Jácint és az ELTE Régészettu
dományi Intézet hallgatói.
ANDERS ALEXANDRA - RAczKY PÁL NAGY EMESE GYÖNGYVÉR

1 89 . Hajdúnánás, Eszlári ú t
( Hajdú-Bihar megye) Á
Az M3 autópálya 45/ A j elzéslí lelónelyének feltárása
2005. szeptember-október folyamán a 203+ 700-203+800
útszelvények között, a töltésalap szélességében befejező
dött. A feltárt terület nagysága összesen. 4656 m2•
A lelónelyen 63 objektumot különítettünk el, me
lyek egy az Árpád-korból származó település részletét
alkotják: az árkok, gödrök, szabadtéri kemencék, a hoz
zájuk tartozó hamusgödrök és néhány cölöphely, me
lyek valamilyen felszíni építmény nyomai.
A 16 szabadtéri kemence a lelónely közepén és K-i
szélén sűrlísödött. Szájuk általában K-re nézett, de né
hány esetben Ny-ra. Általában tartozott az objektum
hoz hamusgödör, aminek nagysága 1 -3 m között válto
zott és kerek vagy ovális alakú volt; különböző helye
ken cölöplyukat észleltünk a hamusgödör alján, melyek
valószínlíleg valamilyen tetőszerkezetet tarthattak. Fel
menő boltozatukból jó esetben 20-25 cm-es rész ma
radt meg. A platnijuk patkó alakú és kerek, átmérőjük
1-1,3 m volt. A kemenceplatnik alatt a legtöbb esetben
kerámiatöredék-réteget találtunk. Egyetlen kemence kü
lönbözött a többitó1, mely földbe ásott volt.
A településrészletet Ny-ról és D-ró1 árokrendszer ha
tárolta, mely vízelvezetésre is szolgált. Bár cölöplyukat
csak egy-két esetben találtunk, minden bizonnyal vala
milyen kerítés vagy sövény alapjait képezték. Több he
lyen is keresztezték, illetve metszették egymást, de be
töltésüket és egymáshoz való viszonyukat figyelembe vé
ve állíthatjuk, hogy egységes és egyidejíí rendszert alkot
tak. Egyetlen egy esetben tűzhely nyomát észleltük az
egyik árok alján. Az árokban talált néhány állatcsont és
edénytöredék igazolja, hogy a településsel egykorúak.
Az előkerült leletanyag zöme állatcsont, edénytö
redékek és tapasztásdarabok. A kerámia legnagyobb ré
szét a különböző méretű fazekak és cserépbogrács töre-
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dékei képezték. Nagy részük kézi korongon készült, csil
lámos homokkal soványítva. Díszítésük az egyszerű vo
naldísztó1 a párhuzamos hullámvonalkötegig terjed.
KOLOZSI BARBARA

1 90 . Hajdú ná nás, Fekete-halom
( Hajdú-Bihar megye) U, Sza, N, Á
41/b lelónely: Az M3 autópálya építkezési munkálatai
nak ellenőrzése során, 2005. július l -jén, a Keleti főcsa
torna tervezett hídfőjétó1 DNy-ra, a 199+400 és a 199+460
km-szelvények között, az épülő pályatest ÉNy-i szélén
ásott árok külső falában három régészeti objektum folt
ját figyeltük meg.
Korábbi terepbejárásainkon ezen a területen régé
szeti leletanyagot nem találtunk, és a nyomvonal humu
szolása során sem tudtunk régészeti j elenségeket meg
figyelni. Az épülő hídfő intenzív kivitelezési munkála
tai miatt még aznap el is végeztük a leletmentést. A há
rom objektum közül az egyik kisebb méretű, méhkas
alakú Árpád-kori gödörnek bizonyult. Valószínűleg a le
lónelytó1 mintegy 100 m-re feltárt 41. sz. lelónelyként
számontartott középkori település peremét jelzi.
A másik két nagyméretű, amorf gödörbó1 gazdag kö
zépső neolitikus, szakálháti, sátoraljaújhelyi és esztári jel
legeket egyaránt mutató, kevert leletanyag került elő.
41/c lelónely: A Hajdúnánást Polgárral összekötő mű
út vonalától É-ra, az épülő autópálya 198+650 és a
1 98+850 km-szelvényei között ásott vizesárkok falában
szakfelügyeletünk során különböző alakú és mélységű
régészeti obj ektumok foltjait figyeltük meg. Az árok vo
nala mentén július 14-21. között leletmentést végeztünk:
21 méhkas alakú gödröt, 6 árokszakaszt, 2 tűzhelyet és
1 földbe mélyített házat tártunk fel. Az objektumokat
szegényes formaváltozatú, szarmata kori kerámia kel
tezte. Néhány gödörbó1 pontosabban meg nem hatá
rozható korú, durva kiviteltí népvándorlás kori kerámia
töredékek kerültek elő.
Munkatársak: Füzesi András és Kalli András régész
hallgatók (ELTE) .
SZABÓ GÁBOR - SEBŐK KATALIN

1 9 1 . Hajdúnánás, Fürj-halom-dűlő
( Hajdú-Bihar megye) Sza
2005. július 1 9-én az M3 autópálya építkezési munkála
tainak ellenőrzése során, a Haj dúnánást Polgárral össze
kötő műút vonalától D-re, a lehumuszolt nyomvonal
szakaszon csontvázas sírok maradványaira bukkantunk
(40/a lelónely) . A következő napokban 15-20 cm vas
tag földréteg eltávolítása után kiderült, hogy a megta
lált két sír egy nagyobb kiterjedésű szarmata temető ré
szét képezi. A temetkezések egy a környező felszínbó1
0,5-1 m-re kiemelkedő, 100-120 m átmérőjű dombocs
kán helyezkedtek el. A kis dombot a 1 97+640 és a
197+760 km-szelvények közé eső nyom vonalszakasz vág
ta keresztbe. A temető É-i és D-i széleit sikerült lehatá-

rolni, a K-i - és feltehetó1eg a Ny-i része is - a nyomvo
nalon túl folytatódik.
A július w
: . és augusztus 1 1 . között elvégzett lelet
mentésen sikerült feltárnunk a pályatest vonalába eső
összes régészeti obj ektumot. A 4135 m2 nagyságú felü
leten 37 szarmata kori temetkezés, egy hasonló korú
kemence és egy gödör került elő. A D-É tájolású sírok
közül 1 1 -et körárok kerített. A körárkok átmérője álta
lában 1 0-15 m között mozgott és a legtöbb esetben 90120 cm relatív mélységű, rönk(?) koporsós sírokat övez
tek. A temetkezések - 4 sekély, a temető szélein elhe
lyezkedő sír kivételével - ki voltak rabolva. Mind a ra
bolt, mind a rabolatlan sírok viszonylag jó megtartású
csontokat tartalmaztak. A feldúlt sírok legtöbbjénél a
rablás célzatosan a koponya és a mellkas környéki test
tájékra irányult, így majdnem minden sírban maradt
bolygatatlan testrész ill. melléklet. A legtöbb esetben a
térdtó1 lefelé eső rész bizonyult érintetlennek.
A sírokban a nagy arányú bolygatás ellenére vi
szonylag gazdag leletanyag őrződött meg: római bronz
és ezüstérmek, nagdrág- vagy csizmaszárat díszítő bo
rostyán- és üveggyöngyfüzérek, vaskések és vascsatok,
ezüstbó1, bonzból és vasból készült fibulák, bronz és
ezüst huzalkarikák, lábbelit díszítő, apró bronzpitykék,
orsógombok és korongolt agyagedények. Egy felnőtt nő
körárok nélküli, bolygatott sírjában a kupacokba össze
dobált csontok között egy granulációval díszített, arany
foglalatba zárt vörös féldrágaköves csüngő; míg egy
nagyméret(í koporsós temetkezés bolygatatlan lábfejé
nél egy kerek ezüsttükör két darabja került elő.
A rabolatlan sírok általában egy-egy római bronz
érmét, egyszerű bronzfibulát és kerámiaedényt tartal
maztak.
A temető az előkerült leletanyag alapján a Kr. u. 34. századra keltezhető.
Munkatársak: Füzesi András, Szenthe Gergely, Kalli
András és az ELTE Régészettudományi Intézet hallga
tói.
SZABÓ GÁBOR - SEBŐK KATALIN

1 92 . Hajdú nánás, Fürj-halom-já rás
( Hajdú-Bihar megye) Sza , Ge, A
A 41/a lelónely az épülő M3 autópálya nyomvonalán, a
198+100-198+ 320 km-szakaszon, a Polgárról Hajdúnánás
ra vezető út déli oldalán található. Az útkorrekció által
érintett mintegy 21 100 m2 felületen 209 objektumot tár
tunk fel, melyhez 250 stratigráfiai egységet rendeltünk.
A területen öt korszak emlékanyagát különítettük el.
A szelvény Ny-i oldalán egy Kr. u. 3-4. századi szar
mata temető É-i széle jelentkezett. A feltárt 14 sírból
körárok nyomait három esetében figyelhettük meg, me
lyek átmérője mintegy 15 m volt. A körárkos sírok, va
lamint a közöttük lévő nagyobb sírgödörrel rendelkező
temetkezések szinte teljesen ki voltak rabolva; bennük
csupán egy-egy lábnál elhelyezett edényt, vaskés- vagy
vascsattöredéket találtunk. Érintetlen volt viszont a
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dombhát tetején, a szelvény déli szélénél feltárt, két női
vázat tartalmazó temetkezés: a nyakban bronzfibula, a
medencénél övkarika, a bokák felett 1 0 cm széles sáv
ban mintegy ezer apró üveg- és borostyángyöngy ke
rült elő. Az egyik csecsemősírból galamb alakú bronz
fibula és egy római edény látott napvilágot.
A feltárási terület K-i felén az 5. sz. elejére keltezhető
szarmata település objektumai kerültek elő: méhkas ala
kú gabonásvermek, három kút és egy É-D irányú, négy
ötosztatú, mély árok. Ez valószínú1eg a települést határol
ta; tó1e Ny-ra ritkábban jelentkeztek a gödrök. A gödrök
betöltésében sok korongolt, finoman megmunkált edény
töredék, ill . néhány északi típusú hombár töredéke volt.
A dombhát legmagasabb részén bukkantunk rá az
5-6. sz. fordulójára keltezhető gepida temető É-i szélének
három sírjára. A temető legnagyobb része a szelvénytó1
D-re lévő, a nyomvonal által nem érintett szántóföld alatt
húzódott. A sírokból sólyomfejes, öntött bronz fibulapár,
duplasoros csontféslí és bronzcsipesz került elő.
A feltárási terület legmagasabb pontján, a domb É-i
lejtőjén 18 É-D tájolású, keskeny sírfoltokb61 álló, két
sorba rendezett sírcsoport rajzolódott ki. A leletanyag
alapján a kora avar kor végére keltezhető kis temetőt tel
jes egészében fel tudtuk tárni. A sírok nagy részét kira
bolták, kevés leletanyagot tartalmaztak. Néhány sírba
szerény mellékletekkel (vascsat, orsógomb) temették el
a gyermek vagy fiatal korú elhunytat. Szerencsés mó
don a domb tetején két gazdag mellékletlí férfitemet
kezés bolygatatlan maradt: az egyik sírba az elhunytat
ezüstveretes lemezes övével, vaskéssel temették el. Va
lószínú1eg hozzá tartozott a sírgödör ÉNy-i sarkához csat
lakozó, DK-ÉNy-i tájolású lótemetkezés is. A hátas mel
lett 2 hurkos füllí, bordás talpú vaskengyel, zabla és vas
. csat volt, valamint a nyeregkápát díszítő csontfaragvány
töredékei. A másik sírból aranygömbös fülbevaló, ezüst
lemezes övveretek és szíjvégek, bizánci solidus, vaskés,
valamint a lószerszámhoz tartozó ezüstözött aranyle
mezek, fonatmintás szíjvégek, préselt bronz- és arany
lemezes rozetták, valamint egy csikózabla került elő. A
temető utolsó, Ny-i sírjaiban gyermekek feküdtek; az
egyik 1 2-14 év körüli fiú ruháját félgömbös arany le
mezpitykék és szalagzáró lemezkék díszítették.
Ezenkívül feltártunk egy tájolása és mellékletei (két
bronz hajkarika, vaskés) alapján a késő avar korra kel
tezhető temetkezést is.
Munkatársak: Ligner Jácint és az ELTE Régészettu
dományi Intézet hallgatói.
RACZKY pÁL - ANDERS ALEXANDRA NAGY EMESE GYÖNGYVÉR - SEBŐK KATALIN

1 93 . Hajdúnánás, Fürj-halom-járá s 2 .
( Hajdú-Bihar megye) Sza
A 2005. augusztus 29. és szeptember 6. között végzett
leletmentésen az M3 autópálya 1 98+100 és 198+300 km
szelvényei között egy Kr. u. 3-4. századi szarmata tele
pülés 27 objektumát tártuk fel (41 /d lelóbely) .

A felületen két nagyméretlí, összesen 3 254 m2 alap
területlí kutatószelvényt nyitottunk. A K-i szelvény dé
li részén föként kerek tárológödrök, északi részén na
gyobb méretlí, amorf gödrök, egy kút, valamint néhány
sekély, íves árok mutatkozott. A Ny-i szelvényben átló
san 3 nagyobb, viszonylag mély, szabálytalan V átmet
szetlí árok futott keresztül; ezek talán az egykori telep
szélét jelölik. A település egy keskeny dombhát hosszán
húzódik, valószínlíleg kapcsolatban állt az ugyanazon
dombhát DK-i, magasabb részein megtalált 41 /a jellí le
lóbely (Fürj-halom-járás) egykorú teleprészletével.
SZABÓ GÁBOR - SEBŐK KATALIN

1 9 � . Hajdúnánás, Mácsi-dűlő
( Hajdú-Bihar megye) A
Az M3 autópálya Görbeháza és Nyíregyháza között épü
lő szakaszának egy U alakú, homokos talajú dombhátán
terül el a 47. sz. lelóbely. Az autópálya az U két szárát
vágta, így leletmentésünk során két szomszédos, É-D
irányú dombháton nyitottunk egy-egy szelvényt A 9415
m2-nyi lehumuszolt felületen 67 objektumot tártunk fel,
amelyekhez 403 stratigráfiai egységet rendeltünk.
A dombvonulat erősen lejtős K-i oldalán egy 4-5 .
századi település néhány tárológödre, a magasabb ré
szeken pedig egy 8-9 . századi avar falu telepobj ektu
mai kerültek elő. Az avar falunak - egy 4 m átmérőjíí, a
település K-i szélén ásott kút kivételével - kizárólag épü
leteit és tüzelóbelyeit találtuk meg.
Az avar településnek 27 ÉNy-DK tájolású, félig föld
be mélyített épületét tártuk fel. Az épületek szerkezeti
leg viszonylag egységes képet mutattak, ám méretük
jócskán eltért: a legkisebb 2,5x2,5 m alapterületlí, míg
a legnagyobbak oldalhossza a 4,5-5 m-t is elérte. A há
zak felépítménye minden esetben vaskos, slíríí cölöp
sorokon nyugodott. A sárga, homokos vagy sötétebb, hu
muszos földdel körüldöngölt oszlopok a kisebb épüle
teknél a sarkokban és az oldalfalak harmadainál, a na
gyobbaknál egymástól 40-60 cm-es távolságban helyez
kedtek el. Tagolt, lépcsős bejáratot csupán a legnagyobb
épületnél figyelhettünk meg, de valószínlí, hogy szinte
minden ház hasonló irányba, D-DK felé nyílt. A padló
általában sima, lejárt, döngölt vagy tapasztott volt. Min
den épületben legalább egy tüzelóbely is előkerült. A há
zak nagyobb része két tlízhelyet tartalmazott, melyek
közül az egyik legtöbbször a ház ÉK-i vagy DNy-i sarká
ba tapasztott, néha a falhoz kívülró1 csatlakozó, befelé
nyíló, kövekkel kirakott falú vagy aljú, kis kemence, a
másik a padlóba ásott, sekély, esetleg szintén kövekkel
kirakott tüzelőgödör, vagy csupán kerekded tlíznyom a
padlón. A házak között két külső kemencét is feltártunk.
Az épületek zöme a nagyobbik, K-i dombon volt
található; a Ny-in a 27-bó1 csak 3 épület nyomait tár
tuk fel. A település házai egymáshoz többnyire jól iga
zodtak, bár az egy helyen megfigyelt metszés arra utal,
hogy az épületeknek legalább két periódusa különít
hető el.
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Munkatársak: Füzesi András, Hetesi Szilvia, Szenthe
Gergely és az ELTE Régészettudományi Intézet hallga
tói.
SEBŐK KATALIN - SZABÓ GÁBOR

1 9 5 . Hajdú nánás, Murvai-dűlő
(Hajdú-Bihar megye) Kö
A 46. sz. lelónely az M3 autópálya Görbeháza és Nyír
egyháza között épülő szakaszának 206+160 és a 206+280
km-szelvényei között helyezkedik el, egy ovális alakú, vi
szonylag kis alapterületű magaslaton. A mocsaras, belvi
zes terület övezte dombnak kb. 1/3-át érintette a nyom
vonal. A feltárt 6200 m2 felületen egy 13-14. századi kis
település 3 félig földbe mélyített házát, 8 gödrét, 8
árokszaszból álló két nagy alapterületű karámrendsze
rét, két külső kemencéjét és egy kútját tártuk fel.
Az egyik házban elhamvadt gerendatöredékek, be
szakadt boltozatú, tűzterében ép edényeket megőrző
kemence utalt a település életében bekövetkezett pusz
tulásra. A ház betöltésében gazdag kerámiaanyag, szá
mos vastárgy (pl. ládavasalás, kulcs, kés, szögek, balta)
és két összeégett őrló'kő került elő. A másik két épület
ben nem észleltük hasonló pusztulás nyomait.
A házak körül futó karámrendszerek egyik árkában
egy jó állapotban megőrződött, kerek markolatgombos
kardot, egy másik árokszakasz betöltésében pedig két
sarlót találtunk. Nem messze a kard eló'kerülési helyé
tó1 egy, a humuszolás által megbolygatott, vaseszközök
bó1 álló leletegyüttes került elő. A depó egyetlen erede
ti helyén maradt darabja egy ekepapucs volt, de sike
rült megtalálnunk az ide tartozó többi tárgyat is: egy
baltát, egy kardpenge töredékét, egy fűrészlapot és még
egy jó megtartású ekepapucsot.
Munkatársak: Füzesi András és az ELTE Régészet
tudományi Intézet hallgatói.
SZABÓ GÁBOR

1 96. H a tvan, Kisgom bos
(Heves megye) Pa , B, LT, Sza, N, Kö
2005. március 1 . és december 3 1 . között több részlet
ben terepbejárást végeztünk a Zagyva-völgy K-i olda
lán. Kisgomboson négy lelónelyet regisztráltunk.
Kisgombos: A Zagyva-völgy K-i oldalán a teraszos
dombtetőt Ny-on a Heréd felé vezető műút, É-on egy
mély vízmosás határolja, ahol nagy kiterjedésű bronz
kori telep nyomait észleltük (1 . lh.). A felszínen túlnyo
mórészt a hatvani kultúra, kisebb mennyiségben közép
kori kerámiát találtunk. A dombtető enyhe lejtőjén fe
hér patinás kovaleleteket gyűjtöttünk, melyek nyers
anyaga limnikus kovakőzet.
A Zagyva-völgy K-i oldalán az enyhén lejtős részt
Ny-on a Herédre vezető műút és egy betonút határolja
(2. lh.) . Őskori, késő kelta és középkori kerámiát, továb
bá kovaleletekeL (magkő, penge, �z.ilánkuk, gyártási hul
ladékok) gyűjtöttünk.

A Zagyva bal partján az ártérbó1 kiemelkedő kis ma
gaslat D és K felé lejtett. A magaslat tetej én és lejtó'kön
regisztráltuk a 4. sz. lelőhelyet, melyet késő bronzkori,
kelta, szarmata, népvándorlás kori és középkori kerá
mia, kovaszilánkok és patics jelzett.
Gombos-dűlő: A Zagyva-völgy K-i oldalán egy mély
völgy mentén álló teraszos domb déli lejtőjéró1 feltehe
tően paleolit kori megmunkált kavicsot valamint kova
szilánkot és nyersanyagdarabot találtunk (3. lh.) .
A leletanyag a Dobó István Vármúzeumba került.
Konzulens: dr. Ringer Árpád.
Munkatársak: Gutay Mónika régészhallgató, Kerék
gyártó Gyula.
DoMBoRóczKr LÁSZLÓ

1 97. Hegykő határa
(Győr-Moson-Sopron megye) B, LT, Ró, Á, Kk
2005. május 20-án és 24-én örökségvédelmi hatástanul
mány készítéséhez terepbejárást végeztünk a település
kijelölt fejlesztési területein.
Alsó- és Felső-sziget: A falu ÉK-i határában levő táb
lában, a Széplak-Sarródi-csatorna két párhuzamos ága
közötti területen csak késő középkori leletanyagra buk
kantunk. Egy kb. 50 m széles vetett kiskertet tudtunk
csak átvizsgálni, a Téglástó felé vezető út melletti, ró
mai leleteiró1 ismert tábla elfedettsége miatt nem volt
bejárható. (Hrsz.: 045/43b)
Kertészet, Konyha alja: A falu Ny-i szélén az egykori
Kertészettó1 D-re eső szántó területén a már ismert késő
bronzkori leló1iely folytatódik. A terület É-i felében rend
kívül intenzíven jelentkezett a bronzkori, illetve kisebb
mennyiségben a késő középkori leletanyag egy enyhe
kiemelkedésen. Ezt a részt egy kb. 150-200 m széles mé
lyedés választja el a tó1e D-re levő, környezetébó1 erőtel
jesen kiemelkedő dombháttól. A mélyedésben és domb
hát É-i oldalán már a késő középkori leletanyag domi
nált, a leletsűr{íség itt kicsi volt. A domb tetej én a föld
minősége is megváltozott: homokos, folyami kaviccsal és
egyéb kövekkel sűriín borított, amely körülmény meg
nehezítette a leletek találását is, de nagy valószínűség sze
rint a középkori lelónely nem húzódott fel a domb tetejé
re. A domb É-i lejtőjéró1 egy kovapattinték is előkerült.
Valószínűleg a bronzkori lelónelyhez sorolható még
a fertődi úttól É-ra fekvő, 1930-ra már elbányászott Szent
Mihály-domb területe (Téglavető bányája) őskori csont
vázas temetővel és telepnyomokkal. Az út túlsó (déli)
oldalán is került elő egy csontvázas sír 1954-ben Ker
tész Géza telkén (1960 Nováki Gyula adatgyűjtése) . A
lelónely K-i határában húzódó csatorna ásásakor a Jó
kai utca mögötti részró1 bronzkori urnatemető és telep
nyom vált ismertté (1970 Tomka Péter adatgyűjtése) .
A lelónely Ny-i határának meghatározása a kempingtó1
és a fürdőtó1 D-re eső terület elfedettsége miatt nem
volt lehetséges. (Hrsz.: 046/6, 047 /10, 047 /9, 047/14,
047/13 , 803/6, 08/70, 08/7 1 , 08/37-42, 08/68, 08/4850, 202/4, 010/12-21, 010/26-34, 02/59)
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Kossuth Lajos utca, Kertek alja: Az előző lelónellyel
áll kapcsolatban a falu É-i házsora mögötti kiskertek
b en található telepnyom. A Kossuth Lajos utca 81-83.
és az 53. sz. mögötti kertek átvizsgálását engedélyezte
tulajdonosuk. Különösen gazdag leletekben a 73-87. sz.
mögötti domb, amely a Fertő tó árterületébó1 a legma
gasabb kiemelkedést j elenti ezen a részen (bronzkori,
kelta, Árpád-kori, késő középkori leletek) . Több nagy
méretű edénytöredék és kovadarab került elő. Az 53.
sz. mögötti részen, vetett területen kelta és középkori
töredékeket találtunk. Gyakorlatilag a Kossuth Lajos utca
teljes hosszában végigkíséri a Fertő tó déli partját a le
letanyag. (Hrsz.: 11-191, 047/4, 084/2, 045/44)
Marci-völgy Ny: A Fertőszéplak felé vezető műút déli
oldalán, a Marci-völgyben futó ÉNy-DK-i irányú csa
torna Ny-i oldalán, a temető alatt, közvetlenül a falu
DK-i határánál levő szántók területén őskori (bronzko
ri, kelta) , római, Árpád-kori és késő középkori leletanya
got gyűjtöttünk. Két kisebb kovapattinték is eló'került.
(Hrsz.: 032/2, 032/3-12, 024/1-3)
Marci-völgy K: Az előző lelónellyel szemben, az árok
túlsó (Ny-i) partján kevés őskori mellett túlnyomórészt
késő középkori leletekre bukkantunk egy kis parcellán.
(Hrsz.: 034/8, 024/27-37)
Munkatárs: Balassa Krisztina.
NÉMETH PATRÍCIA

1 98. Hévíz, temető
(Zala megye) U, Á, Kk
2005 májusában terepbej árást végeztünk a Hévíz-Al
sópáhok elkerülő út nyomvonalán.
Hévíz Ny-i külterületén, a temető mögött, a Páhoki
patak völgyére lefutó Ny-i domboldalon egy kisebb ku
korica-parcellában j elentkezett a lelónely. A parcella egé
szében gyűjtöttünk leleteket, ezért nagyon valószínű,
hogy a lelónely minden irányban tovább terj ed a mű
velt terület szélein. A lelónely a nyomvonal 3 ,55-3,35
km-szelvényei közé esik, a nyomvonaltól Ny felé mért
250 m-es sáv szélén, ill. föként azon kívül, de a csomó
pont területére. A leletek előfordulásában több sűrűsö
dési pontot figyeltünk meg. A kerámiatöredékek mel
lett 17 kisebb-nagyobb kőeszközt találtunk. Ezek kette
sével, hármasával kerültek elő egy-egy kisebb területen
(szétszántott gödrök?) . Az őskori kerámiatöredékek a du
nántúli vonaldíszes kerámia kultúrájából származnak
(középső neolitikum) . A korongolt kerámiatöredékek
közt van csigavonallal díszített (Árpád-kor) , valamint
néhány késő középkori darab is.
P. BARNA Juon

1 99. Igrici, 3 . Kavics- és h omokbánya
( Bo rsod-Aba új-Zemplén megye) B, Á
2005. június 17-én helyszíni szemlét tartottunk a ka
vics- és homokbányatelek területén. A szemle során egy
új régészeti lelónelyet találtunk: a felszínen bronzkori

és Árpád-kori kerámia leletanyagot gyűjtöttünk. 2005. jú
nius 23-án lehatároltuk a lelónelyet: 280x175 m-es ová
lishoz közelítő poligon, amely a 101 m tszf-i magasságú
É-D-i dombhát tetejét és Ny-i oldalát takarja. A teljes
lelónely területe: 36 360 m2•
SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS

2 00 . Igrici, 3. Kavics- és homokbánya
(Borsod-Aba új-Zemplén m egye) B
2005. szeptember 1-jén helyszíni szemlét végeztünk a te
rületen, a korábban meghatározott lelónelyek kiterjedésé
nek lehatárolásához. A korábban rendkívül gazos „O" lelő
hely felszínéró1 a növényzetet eltávolították. A nagyfeszült
ségű vezeték alatti, illetve annak ÉNy-i oldalán elhelyez
kedő, felszínbó1 jól kiemelkedő 99 m tszf-i magasságú
dombhátat határoitunk meg régészeti lelónelyként. Az
„O" felszínén őskori településjelenséget figyeltünk meg,
melyet elsősorban bronzkori kerámia és patics jelzett.
VERES JÁNOS

2 0 1 . Já nosháza , Országú ti-d űlő ( H a lomi-dűlő)
(Vas megye ) N
2005. április 8-25. között régészeti szakfelügyeletet,
majd próbaásatást végeztünk a beruházással párhuza
mosan. A szakfelügyelet (április 8-15.) majd az ásatás
(április 18-22.) folyamán 33 objektumot dokumentál
tunk a kutatott 5893 m2 területen. Túlnyomó részük
agyagnyerő gödör. Leletanyagot két gödörben találtunk.
Az egyik kerámiatöredékeken kívül kisebb-nagyobb vas
salak-darabokat, téglatöredékeket és egy állatfogat; a má
sik egyetlen kerámiatöredéket tartalmazott. A lelónely
kevéssé intenzív, leletanyaga alapján a népvándorlás kor
kései időszakára (7-8. sz.) datálhatjuk.
POLGÁR PÉTER
2 0 2 . Jobbágyi határa
(Nógrád megye) Ő, LT, Sza, Kö
2005. május 1 -30. között terepbejárást végeztünk Job
bágyi Tenk nevű határrészén, valamint a vasút és a Szur
dokpüspökibe vezető műút közötti szántón. A terepbe
járás a Zagyva-völgy két oldalára és a Zagyva-völgy K-i
oldalán található hegylábi, domblábi területekre kon
centrálódott.
Az őszi terepbejárás során a Zagyva bal teraszán, a
felhagyott homokfejtő gödör falából réteghez köthető le
leteket gyűjtöttünk. Az 1 . sz. lelónely Jobbágyi Várhegy
mellett, közvetlenül a műút oldalán található. A gödör
középső részéró1 a felszíntó1 számítva kb. 5-6 m mé
lyen fosszilis csontokat (mamutagyar darab, végtag
csont-darab, vadló sarokcsontja) gyűjtöttünk, kőanyag
nélkül. Szintén a középső részen, de a felszíntó1 számít
va kb. 70 cm mélyen a vörösesbarna színű réteg és sár
ga löszréteg határán megmunkált kovaszilánkot és
kovásodott andezit nyersanyagdarabot találtunk. A vö-
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rösesbarna réteg feletti humuszban őskori kerámiát t a
láltunk. Ezektó1 a pontoktól távolabb a sárga löszréteg
hez köthetően kovaszilánk-töredéket, opáldarabot és
megmunkált kavicsokat gyűjtöttünk.
A Zagyva jobb oldali teraszán Tenk területén, a K-i
irányú lejtőró1 szórványos kovaszilánkokat, fosszilis
csontdarabkákat gylíjtöttünk (2. lh.).
A Zagyva jobb oldali teraszán Tenk területén szór
vány nagyméretű aurignacien jellegű levélkaparót gylíj
töttünk (3 . lh.) .
A Zagyva jobb oldali teraszán Tenk területén a 21.
sz. műút mellett egy nagyobb kiterjedésű foltból a te
rasz sík tetejéró1 és lejtőjéró1 őskori, grafitos kelta, szar
mata és középkori kerámiát, patinás felületű opálszilán
kot gylíjtöttünk (4. lh.).
A Zagyva jobb oldali teraszán közvetlenül a 21. sz.
műút mellett őskori és szarmata kori kerámiát gyűjtöt
tünk (5. lh.) .
A régészeti leletanyag a Kubinyi Ferenc Múzeum
ba került.
Konzulens: Ringer Árpád.
Munkatársak: Gutay Mónika régészhallgató, Kerék
gyártó Gyula.
RACZKY PÁL

2 0 3 . Kalocsa határa
( Bács-Kiskun megye) U, R, B, LT, Sza , N, A, Á, Kk, Kú
2004. november 19. és 2005. április 20. között terepbe
járást végeztünk régészeti topográfia összeállításához.
Összesen 5300 ha-t jártunk be. A 20 ismert régi le
lónelyhez további 83-at találtunk, tehát összesen 103
lelónelyet különítettünk el. A terepbejárást sávos mód
szerrel végeztük. Lelónely megtalálása esetén intenzí
vebb, a lelónely határainak megállapítását és a fellelhe
tő leletek összegyűjtését célzó terepbejárást végeztünk.
Több lelónelyet is ismételt terepbejárással rögzítettünk.
Kalocsa területének nagyobb része járható volt (kb.
60-70%) , naponta átlagosan 100 ha-t jártunk be. A le
lónelyek a közigazgatási terület É-i, ezen belül fó1eg an
nak ÉK-i részén sűrlísödtek. K-en közepes mennyiségű,
Ny-on nagyon kevés, D-en viszonylag kevés lelónelyet
találtunk.
Bizonyos következtetések levonhatók a lelónelyek
korát illetően is. Összesen viszonylag nagyszámú, de
többnyire kevés leletszámú őskort találtunk (34 és 8 bi
zonytalan lelónely) . A jellegtelen anyagból 19 biztos és
5 bizonytalan lelónely közelebbi korszakbesorolásra
nem alkalmas. Nagyon gyér megtelepülést észlelhetünk
a neolitnak meghatározható lelónelyek alapján (25„ 27„
28. lh. ) . Nagyon kevés a rézkorinak értelmezhető lelő
hely (22„ 90. lh.), Pécel-badeni kultúrát leltünk a 90.
sz. lelónelyen. A bronzkor időszakát már 12 biztos le
lónely képviseli. Biztos kora bronzkor 1 (29. lh.), Vatya
vagy nagyrévi kultúra 2 (21„ 27. lh.), középső bronzkor
1 (29. lh.), késő bronzkor 3 (25„ 29„ 63. lh.) lelóhelyen
került elő.

Gyér megtelepülést adatolhatunk a La Tene-korból
is: 1 biztos (92. lh.) és 2 bizonytalan (30„ 103 . lh.) kis
méretű kelta lelónelyet különítettünk el.
Nagyszámú szarmata telepet leltünk (26 biztos
és 7 bizonytalan) . Kis, közepes vagy nagy szarmata
falvak egyaránt előfordultak. Ezen belül egyértel
műen késő szarmata korú lelőhely volt a 29. és 31. sz.
Néhány lelónely esetében közelebbi kormeghatáro
zás nélkül, csak a népvándorlás korát valószínűsíthet
jük (8 biztos és 5 bizonytalan lelónely) . Leltünk 2 va
lószínűnek látszó (68., 1 0 1 . lh.) és 2 bizonytalan (31 „
48. lh.) kormeghatározású, nagyon kisméretű avar te
lepet is.
A leggyakoribb korszak az Árpád-kor volt (40 biz
tos és 7 bizonytalan) . Ezek többnyire kis, vagy tanya
szerű településre utalnak.
Viszonylag sok lelónelyen találtunk késő középko
ri, 14-16. századi (21 biztos és 2 bizonytalan) és kora
újkori, 17-18. (19.) századi (10 biztos és 2 bizonytalan)
leletanyagot. A lelónelyek és a leletek számának nagy
sága tanyaszerű településeket sejtet. Nagyobb középko
ri falura utal a 35. sz. lelónely.
Egy lelónelyen az embercsontok temetőre utaltak
(53. lh.). A viszonylagos közelségben levő Árpád-kori
és középkori telepekre utaló lelónelyek középkori sír
mezőt sejtetnek.
Munkatársak: Somogyi Krisztina régész; Bánhalmi
Ildikó, Barta Gábor, Gyergyádes Tibor, Vajdics István
technikusok.
GALLINA ZSOLT

20Li. Kaposvár, Kisgát
(Somogy megye) Ró
Régészeti megfigyelést végeztünk a Kisgát II. ütem kö
zépnyomású gázvezeték nyomvonalának építési mun
kálatainál.
Az ellenőrzés során a 2108/20 hrsz. telek DK-i sar
kához vezető bekötés árkában égett nyomokat, a kido
bott földben pedig patics- és kerámiatöredékeket talál
tunk.
A 2005. július 29. és augusztus 3. között lefolytatott
feltárás során egy római kori (Kr. u. 2. sz.) edényégető
kemence került elő. A kemencerostély valószínú1eg ége
tés közben berogyhatott, mivel a betöltésben igen sok
rontott, összegyűrődött, és úgy kiégett, jó minőségű
edénytöredék került elő. A kemence az általánostól el
térően nem állandó épített rostéllyal rendelkezett, a ros
télyt minden égetés előtt élükre állított kó1apokra, illet
ve agyaglapokra helyezett agyaglapokból alakították ki.
A kemencéhez K feló1 csatlakozott a tüzelőtér, melyben
szintén több összeégett edénydarabot találtunk. A tü
zelőteret közműárkokkal korábban sértették, amelyró1
bejelentést a múzeum nem kapott.
A többi vezetékszakaszon további régészeti jelen
séget a kiásott árkokban nem találtunk.
KÖLTŐ LÁSZLÓ
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2 0 5 . Ka posvár, Vá rosi Kertészet
(Somogy megye) U, R, B, Á, Kk
2005 őszén régészeti szakfelügyeletet láttunk el, illetve
próbafeltárást végeztünk az itt épülő „Ezüsthárs" lakó
park területén.
A 6268/49 hrsz. ingatlanon a szennyvízcsatorna
nyomvonalában új-, és jelenkori bolygatással sértett 1617. századi településjelenségek kerültek elő, melyeket
feltártunk. Az utca K-i oldalán, az ivóvíz nyomóveze
ték, illetve csapadékvíz elvezetés nyomvonalán húzott
kutatóárokban régészeti jelenséget nem tapasztaltunk.
A 6268/24 hrsz. utca szennyvíz- és ivóvízvezeték
nyomvonalán húzott szondák É-i szakaszán, kb. 50 m
hosszon egy temető került elő, mely a leletek, és a mel
lékletek között talált pénzérmék (Béla herceg) alapján
a 10-11. századra keltezhető, és az út teljes nyomvona
lát érintve, a szomszédos telkekre is áthúzódik. Ugyaneb
ben a szakaszban szórványos (két gödör által képviselt)
rézkori településnyom is előkerült. A szennyvízvezeték
nyomvonalába eső obj ektumokat feltártuk.
A 6268/3 2 hrsz. telek déli vége körül egy bronzkori
gödör került elő, melyet feltártunk. A 6268/33 hrsz. te
lektó1 az utca végéig az egykori, jelenleg is üzemelő víz
vezeték nyomvonala húzódik, amely a lehetséges régé
szeti objektumokat már elpusztította. Az utca K-i olda
lán, az ivóvíz nyomóvezeték, illetve csapadékvíz elve
zetés nyomvonalán húzott kutatóárokban kb. 1 20 m
hosszúságban, intenzív régészeti jelenséget tapasztal
tunk. Több rétegű, bronzkori és neolit (DVK keszthelyi
csoport) telep gödrei és egy középkori kemence marad
ványai kerültek elő. Ezek egy részét a sikerült feltárnunk.
Az őskori telepjelenségek ezen a szakaszon az út teljes
nyomvonalát érintve a szomszédos telkekre (62668/17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 hrsz.) is áthúzódtak.
A lakópark további területén szondázásra nem nyílt
lehetőségünk. A továbbiakban ellenőriztük a 6268/24
hrsz. úton a szennyvízvezeték fektetését, melynek során
a 6268/26 hrsz. telek szennyvízbekötése előtt egy bekö
tést akadályozó gyermeksírt találtunk. Kb. a 6268/35 hrsz.
telep magasságában egy jelenkori törmelékkel erősen
szennyezett őskori gödör maradványait figyeltük meg.
KÖLTŐ LÁSZLÓ

206. Kardos hatá ra
( Békés megye) Sza, A? , Á
2005 áprilisában, majd szeptember-október folyamán
terepbejárást végeztünk az M44 autóút Békés megyei
szakaszán.
Brachna-dú'lő, Széríis: A lelónely a falutól DK-re, a Gim
názium sortól KÉK irányban haladó dú1őút két oldalán, a
Brachna-dú1ő É-i, a Szebegyinszki-dú1ő D-i részén találha
tó, egy ÉK-DNy irányú régi, feltöltődött meder, egy mar
káns és ezen a szakaszán igen mély kanyarulatának külső,
déli partján támaszkodva. A kifli alakú 17. sz. lelóllely a
topográfiai bejárások során meghatározottnál jóval na
gyobb kiterjedésűnek bizonyult: É-i „szára" mintegy 150,

K-i 300 m-rel hosszabb. Utóbbi szakasz magában foglalja a
korábban különállóként meghatározott Kardos 31. sz. le
lónelyet is. Terepbejárásaink során jelentős településre uta
ló, nagy mennyiségű szarmata edénytöredéket, valamint
kevés őskori és nagyobb számú Árpád-korinak és/vagy avar
nak meghatározható leleteket gyűjtöttünk. A szarmata kori
település intenzív, az Árpád-kori közepes intenzitású.
(A lelónely megegyezik az Örménykút 109. sz. lelónellyel) .
Gimnázium sor: A Kardostól DNy felé, az ún. Gimná
zium sor déli oldalán fekvő egykori Egyetértés Tsz sertés
telepe felé vezető műút DK-i oldala és a ma is tanyákkal
szegélyezett Gimnázium sor által bezárt szögben, a
Szebegyinszki-dú1ő DNy-i sarkában mintegy 450x350 m
kiterjedésű, kisebb mélyedésekkel tagolt területen igen in
tenzív leletanyaggal rendelkező Árpád-kori település nyo
mait találtuk (15. lh.). A lelónely korábban ismeretlen volt,
az MRT terepbejárások során nem térképezték fel.
Gimnázium-tanya: A 19. sz. lelónely a településtó1 DK
re, a K-Ny irányú Gimnázium sor két oldalán, a 44. sz.
főút Vitális- és Valastyán-tanyák közötti részéról DDK felé
haladó dú1őút mindkét oldalán, a romjaiban ma is álló Csá
szár-tanyától közvetlenül Ny-ra található. A terület itt alig
tagolt, K-i széle - az említett Császár-tanya területe is ide
esik - egy É-D irányú sekély, alig látható mélyedésre tá
maszkodik és D-ró1 is kissé laposabb rész határolja. A rend
kívül nagy, mintegy 900x150-300 m kiterjedésű, déli ré
szén „elágazó" lelónelyen helyenként nagy mennyiségű,
jelentős településre utaló Árpád-kori leletanyagot találtunk.
A lelónely szinte bizonyosan összefügg a 20. sz. lelónellyel,
azzal együtt egy hatalmas területre kiterjedő, de szórt szer
kezetű, fontos, vélhetően a tatárjárás során elpusztult te
lepülést alkothatott az Árpád-korban. A lelóllelyró1 ismert
egy 13. századi körmeneti kereszt, illetve embercsontok,
téglatöredékek, amely utóbbiak arra utalnak, hogy a lelő
hely területén, vélhetően az említett dlílőutak keresztező
désétó1 DNy-ra mintegy 50-100 m-re, javarészt a Gimná
zium-tanya, egy egykori, ma már nem álló tehenészet kör
nyékén - nagyobb részben bizonyosan az alatt - egy te
metővel övezett Árpád-kori templom állhatott. A tanya
majd majorsági épületek építése során bizonyosan rész
ben elpusztult a templom és a temető is. (A lelónely
megegyezik az Örménykút 110. sz. lelónellyel).
Kardos-dú'lő: A 21. sz. lelónely a településtó1 DK-re, a
Gimnázium sor két oldalán, a Kondorosi úti egykori isko
lától DK-re mintegy 300 m-re, a 44. sz. főúttól déli irányba
haladó úgynevezett Szentesi úttól mintegy 100-120 m-re
Ny-ra található. Az ezen a területen húzódó egykori
érmeder egyik kanyarulatának É-i, külső partján, követve
a magaslat ívét kevés szarmata és Árpád-kori edénytöre
déket gyűjtöttünk. A lelóllely K-i irányban szélesebb, mint
azt a topográfiai terepbejárások során felmérték. A leletek
szóródása csekély intenzitású településekre utal mindkét
korszakban. Az Árpád-kori település minden bizonnyal
összefüggött a 19., 20. sz. nagy kiterjedésű faluval. (A lelő
hely megegyezik az Örménykút 125. sz. lelónellyel) .
Kondorosi úti iskola: A w
: . sz. lelőhely a településtől
DK-re található, a Gimnázium sor két oldalán, a 44. sz.
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főúttól D-re induló, azon dú1őúttól javarészt Ny-ra, amely
nek DK-i oldalán, a Gimnázium sori kereszteződésben a
Kondorosi úti iskola épülete áll. Itt, a Kardos-dűlő köze
pén, egy nagy kiterj edésű, csekély mértékben kiemelke
dő, félszigetszer(í nyúlványokkal tagolt, K-i irányban fo
kozatosan ellaposodó, D-i és Ny-i irányban mélyebb ré
szekkel, vélhetően egykori érmedrekkel határolt platóra
támaszkodik a lelóbely. A topográfiai terepbejárások ada
taival megegyezően változó intenzitással, gyakran egy
mástól 20-70 m-es leletmentes sávokkal elválasztott in
tenzív foltokban találtunk Árpád-kori edénytöredékeket,
a lelóbely Ny-i harmadában-negyedében szarmata kori
cserepeket. Terepbejárásaink bebizonyították, hogy a le
lóbely Ny-i irányban a korábban felmértnél jóval kiterjed
tebb, magában foglalja a korábban külön kezelt Kardos
43. és Kardos 46. sz. lelóbelyeket. Bizonyosnak tekinthető,
hogy - bár a területen, ma már romjaiban álló, erősen ga
zos környezetű Császár-tanya miatt bejárni ezt a részt nem
lehetett - a Kardos 33. sz. lelóbellyel (Gimnázium-tanya)
egyazon, rendkívül nagy, vélhetően a tatárjárás idején el
pusztult faluhoz tartozott lelóbelyünk is, amelynek nevét
teljes bizonyossággal nem ismerjük; Fazokasegyház, Kere
kegyháza vagy Pitvarosegyháza jöhet szóba. (A lelóbely
megegyezik az Örménykút 119. sz. lelóbellyel) .
Szebegyinszki-dűlő, Kazlas: A Brachna-dlílő lelóbely
nél leírt folyóvölgy kanyarulatának belső, félszigetszerlí
oldalán, tehát az említett lelóbelytó1 közvetlenül É-ra ta
lálható a 150x100 m kiterjedéslí 18. sz. lelóbely, amelyen
nagyobb mennyiséglí szarmata kori edénytöredék mel
lett Árpád-kori leleteket gyűjtöttünk. A 17. sz. lelóbellyel
együtt egy nagyobb, intenzív szarmata, illetve egy szórt
szerkezetű Árpád-kori település része lehetett. (A lelő
hely megegyezik az Örménykút 106. sz. lelóbellyel) .
Szebegyinszki-dú1ő, Molnár-tanya: A Gimnázium sor
nevű lelóbelytó1 közvetlenül K-re, a kisebb hátakkal ta
golt terület egyik kiemelkedésén, a Gimnázium sortól ÉK
re mintegy 130 m-re, 70x70 m-es területen gylíjtöttünk
a lelóbely méretéhez képest rendkívül nagy mennyiség
ben szarmata kori edénytöredékeket (16. lh.) . (A lelóbely
megegyezik az Örménykút 10. sz. lelóbellyel) .
GYUCHA ATTILA

207. Kazár, I l l . lelőhely
( Nógrád megye) LT, Sza
A részletes tanulmányt lásd a kötet 99. oldalán!
VADAY ANDREA

208. Ká l m án háza , Nagy- lapos, Magyar-tanya
(Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) Sza
2005. június 1 3 . és július 11. között megelőző régészeti
feltárást végeztünk az M3 autópálya nyomvonalán el
terülő 166. sz. lelónelyen. A 6000 m2-nyi területen 37
régészeti objektumot sikerült azonosítani.
A lel6bely egy eléggé jól kiemelkedő domb közép
ső részén található. A humuszréteg igen vastagnak bi-

zonyult, a domb valószínűleg errefelé „kopott le" az eró
zió során, azaz ezt a részt „töltötte".
A feltárt objektumok (26 gödör, 2 kemence, 9 lelet
nélküli gödör) egy császárkori település részét képez
ték, mely az ásatási területet K-i irányból határoló d(í
lőút túloldalán minden bizonnyal folytatódik. (Az út K-i
oldalán a terepbejárás során császárkori leleteket talál
tak, és a területet a 179. sz. különálló régészeti lelóbely
ként regisztrálták.) A feltárás során sikerült beazonosí
tani a császárkori település Ny-i határát.
A leletanyag a nyíregyházi Jósa András Múzeumba
került.
Munkatárs: Bakos János régésztechnikus.
GERGELY BALÁZS - IsTVÁNovns EszTER

209. Ká lmánháza, Nagy-lapos, Magyar-tanyától K-re
( Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) LT, Sza
2005. július 22. és szeptember 24. között végeztük el a
megelőző feltárást az M3 autópálya 179. sz. lelóbelyén,
18 535 m2-en. A lelóbely egy homokos talajú, nem túl
magas háton húzódik. Előkerült egy késő vaskori és egy
császárkori település, ill. egy császárkori temető részle
te. Összesen 450 objektumot tártunk föl, amelyek kö
zül 21 természetes jelenség.
A LT korszakból 8? földbe mélyített, négyszögletes
vagy kör alakú épület, 1 fazekaskemence és 10 gödör
került napvilágra. Két házban sikerült megfigyelni, il
letve feltárni a cölöplyukakat. A fazekaskemence az osz
tófalas típust képviselte. A felszín alatt 0,15-0,20 m
mélységben jelentkezett, átmérőj e 1,15 m volt. Elég rossz
állapotban lévő rostélyán kerek átlyukasztások voltak.
A kerámia égetőtér hossza 1,8 m, magassága 0,25 m volt.
Befelé szűkülő, tölcsér alakú, külső részének átmérője
0,40 m, belső része 0,20 m.
A feltárt területen 328 objektumot lehetett a csá
szárkorba keltezni, melyek a következőképpen oszlanak
meg: 8 ház, 3 sütőkemence, 295 gödör, 8 árok, 14 sír és
1 2 körárok. A házak egy kivételével (355. objektum) ,
földbe mélyítettek voltak, s egyes esetekben sikerült cö
löplyukakat, valamint belső kemencéket is feltárnunk.
Mind a 14 sír csontvázas temetkezés, melyek kettő kivé
telével ki voltak rabolva, 1 2-nek volt körárka. 57 objek
tumot nem lehetett keltezni.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
Munkatársak: Bakos János régésztechnikus; Kiss
László, Beleznai Gabriella rajzolók.
CRI�AN-B�cuq, DAN - CRI�AN-B�CUET, SANDA BEJINARIU, lOAN - G!NDELE RÓBERT - KÁDAS ZOLTÁN MARTA, Lrvru - MATEI, ALEXANDRU - MOLNÁR ZSOLT PO P , DAN - PO P HOREA - SANA, DANIEL
,

2 1 0. Kálmánháza, Nagy-lapos, Magyar-tanyá tól Ny-ra
(Szabolcs-Sza tmá r-Bereg megye) A
A 166. sz. lelóbely humuszolása közben végzett régé
szeti megfigyelés során 2005. június 8-án fedeztük fel
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az M3 autópálya 166/a lelónelyét: egy objektum látszott
a szkréperek után a 214+700 km környékén. Mindössze
egyetlen avar kori gödröt tártunk fel. Anyagából egy ko
rongolatlan bogrács pereme említésre méltó. A lelónely
valószínűleg a nyomvonaltól D-re fekvő közepes háton
terül el, amelyiknek legalján volt a kibontott gödör.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
ALMÁSSY KATALIN - Bocz PÉTER - BAKOS JÁNOS

2 1 1 . Ká nya, Temető
(Somogy megye) Kö
Kánya középkori egyháza a jelenlegi falu temetőjében
fekszik. A községtó1 Ny-ra lévő, magas dombon találha
tó temető közepén, a halottasháztól D-re kb. 20 m-re
egy 10 m átmérőj(í, 1 m magas, fűvel benőtt törmelék
halmaz utal az épületre. 2005. március 18-i terepbejá
rásomkor a templomhelyet minden oldalról sírok vet
ték körül, a dombtetőn egy beszakadt mélyedés (talán
egykori kripta) volt látható. A templomot valószínűleg,
a templom körüli temető sírjait azonban bizonyosan jó
részt elpusztították az újkori sírok ásásakor.
K. NÉMETH ANDRÁS
2 1 2 . Kere pes, Templom u tca
( Pest megye) Kk, ú

Lakossági bej elentés nyomán 2005. július 4-én helyszí
ni szemlét végeztem. Június 8-9-én a római katolikus
templom sekrestyéjének bővítésekor az alapozásnál sok
cserép került elő, amelyeket összegyűjtöttek és bevittek
a Magyar Nemzeti Múzeumba. A sekrestyét 4x5 m mé
retű résszel bővítették, a cserepeket az alapból kikerült,
és a templomkertben szétterített földbó1 gyűjtötték. A
kis területró1 meglepően sok cserép került elő, ezek rész
ben késő középkoriak (15-17. sz.), részben újkoriak. Az
új lelónely a topográfiai számozást követve (MRT 13/3
k. kézirat) a 15/15 számot kapta.
KővÁRI KLÁRA

2 1 3 . Keszthely, Mosóh áz
(MRT 1 . k. 2 1 / 1 2? , 21 / 1 3 l h . )
(Zala megye) Ró, Á
2005 májusában terepbejárást végeztünk a Hévíz-Al
sópáhok elkerülő út nyomvonalán. Keszthely külterü
letén, a tervezett nyomvonal 0,5 km-szelvényétó1 ÉK
re, kb. 150 m-re, a Gáti-sziget nevű magaslat Ny-i lejtő
jén, a Büki-pataktól K-re néhány római és Árpád-kori
cserepet találtunk. A területet a középkorban Páh-szi
getként is említik. A római cserepek az MRT 21 /13 lelő
helyen ismert kisebb római telepre utalnak. Árpád-kori
leleteket korábban nem ismertünk erró1 a területró1. Az
MRT 1 . kötete által szintén ezen a területen jelölt 21/12
lelónelyen képviselt korszakok (középső és késő rézkor,
késő bronzkor/korai vaskor, népvándorlás kor) leletei
az általunk végzett terepbejárás során nem kerültek elő.

A lelónely kiterjedése nem volt meghatározható ponto
san; egy kb. 450 m átmérőjű körön belül valószínűsít
hető.
P. BARNA JUDIT

2 1 Li . Kiskunfélegyháza, Lidl
(Bács-Kiskun megye) Ő, Sza
2005. november 28. és december 14. között szondázó
kutatást végeztünk a tervezett beruházás területén. A
15 különböző hosszúságú kutatóárok közül hat É-D-i
irányban vágta át a területet; K-Ny-i irányú volt három.
A többi különböző irányokban kötötte össze ezeket.
A kutatás igazolta az előzetes terepbejárások ered
ményeit. A terület K-i felébe belenyúlik a 179. sz. őskori
lelónely, míg többi részén a 178. sz. szarmata lelónely
objektumainak foltjait találtuk meg. Utóbbi nagy való
színűséggel az M5 125. sz„ Kiskunfélegyháza, Északi cso
mópont elnevezésű szarmata település állattartó részé
vel azonosítható. Objektummentes övezetnek legfeljebb
a terület legdélebbi sávja tekinthető.
WICKER ERIKA

2 1 5. Kiskunfélegyháza, Tesco áruház
( Bács-Kiskun megye) Á
2005. június 27. és július 25. között megelőző feltárást
végeztünk a Kiskunfélegyházát D-ró1 elkerülő út 5. sz.
lelónelyén. Az 5000 m2 kutatása során egy nagy kiterje
désű, laza szerkezetű Árpád-kori település É-i szélét si
került feltárni. Az egykori település központi része a déli
elkerülő út déli oldalára lokalizálható. Az átkutatott te
rületen 92 objektumot dokumentáltunk, 7 árkot, 78 göd
röt és 7 cölöplyukat. A feltárt objektumokból gyér Ár
pád-kori leletanyag (kerámiatöredékek, vassalakok, ol
vadékok és állatcsontok) , valamint szórványosan néhány
újkori tárgy került elő. A leletanyagot ideiglenesen a
kecskeméti Katona József Múzeumban helyeztük el.
Munkatárs: Lukács József régész.
v. SZÉKELY GYÖRGY
2 1 6 . Kiskunha las, Katolikus temető, Kápolna hely
( Bács-Kiskun megye) Kk
A lelónely a katolikus temető DK-i sarkában, az 53. sz.
főúttól közvetlenül Ny-ra helyezkedik el. Már régóta is
mert; Révész György 1870-es évekbó1 származó leírása
már egy temető bolygatását, sírleleteket és 14-15. szá
zadi pénzérméket közöl innen. Az 1920-as években Nagy
Szeder István hívta fel a figyelmet a helyi lapokban a
középkori sírmezőre, amikor a katolikus temető bővíté
se során itt ásott sírok bolygatták meg azt.
Az útépítést és a régészeti feltárást a legújabb kori
temetkezések exhumálása előzte meg. 2005. augusztus
2-19. között régészeti megelőző feltárást végeztünk az
érintett területen. Ez a jelenleg is használatos temető
kb. 35 m-es oldalú DK-i háromszögét és egy 5 m-es É-
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D-i irányú sávot érintett a fent jelzett kerékpárút nyom
vonalán, de csak a temető kerítésén belül. A kerítésen
kívüli összesen mintegy 60-70 m hosszúságú és 2-3 m
szélességű szakaszon, mintegy 1 20-200 m2-es terület
hozzáférhetetlen maradt. 2005 októberében az útépí
tés kivitelezése során a temető kerítésén kívüli terület
nagy részét elpusztították. Október 15-én leletmentettünk
egy 40 m2-es területet, a déli temetőárok-szakasztól köz
vetlenül É-ra, ahol még 3 erősen bolygatott sírt sikerült
feltárnunk. Az ettó1 É-ra levő, az egykori temetőkeríté
sen kívüli területet ezután maradéktalanul elhordták.
A lelónelyen 740 m2-t kutattunk. A késő középkori
temetőt egy lepusztult állapotában is 1 ,5-2 m széles, 1 m
mély körárok vette körül, aminek D-i és É-i szakaszát is
kibontottuk, így rögzítettük a sírmező D-i és É-i határát
is. Összesen mintegy 267 14-15. századi sírt dokumen
táltunk. A temető a D-i és az É-i szélén ritkább, köznépi
jelleget mutat, a centrum felé azonban már 3-4 réteget,
többszörös egymásra temetést figyeltünk meg. A csont
vázak állapota nagyon rossz volt, részben az egymásra
temetés, részben az újkori sírok bolygatása miatt. Há
rom tájolási csoport (ÉNy-DK, Ny-K, DNy-ÉK) figyel
hető meg, ami időrendi vagy etnikai különbözőséget rejt
het magában. Több esetben tudtuk megfigyelni kopor
sóban való temetés nyomát (koporsóvasalás, -szegek, fa
maradványok, foltok alapján) . A temetkezésekbó1 nagy
számú és jellegzetes leletanyag: párták, ezüst és bronz
fülbevalók, fülesgombok, vésett díszítésű és öntött
fejesgyűrűk, állatábrázolásos ruhaveretek, övszerelékek,
pártaövek, gyöngyös tarsoly, párizsi kapcsok, vastárgyak
(kés, sarló) stb. kerültek elő. Kiemelhetjük, hogy eló"ke
rült két ép veretes bőröv is. Feltűnő, hogy több mint 70
sír tartalmazott mellékletet, ami magas aránynak tekint
hető (több mint 25% !), különösen akkor, ha figyelembe
vesszük a sírok erős bolygatottságát.
A temetőárkok által kijelölt mintegy 70 m átmérő
jű kör közepétó1 kissé É-ra volt a templom. Szentélyé
nek K-i részét sikerült feltárnunk. Az 1 m-es mélység
ben megfogott, köríves, három, egyenként 1 ,5 m hosszú
ságú támasztópillérrel megerősített apszisnak csak a ki
szedett és részben visszatöltődött alapozóárka maradt
meg. A templom pontos kora nem ismert, de É-i és K-i
támasztópillére vágott 2-2 14-15. századi sírt.
A történeti adatok, a temetkezési szokások, a lelet
anyag és az ebbó1 megadható keltezés alapján a sírme
zóben temetkező népességben magyar és kun elemeket
is felfedezhetünk.
GALLINA ZSOLT

2 1 7. Kisku nlacháza és Dé legyháza hatá ra
(Pest megye) Ő, B? , Sza, Á, Kö
2005 áprilisában terepbejárást végeztünk a két település
közös határában egy leendő kavicsbánya területén és an
nak közvetlen környezetében. A terepbejárás során össze
sen hét lel6helyet találtunk. A bányatelek a Budapest-Ke
lebia vasútvonal mellett, az áporkai vasúti megállótól D-re,

a közigazgatási határon található. Területén 4 lelónely ke
rült elő, ezek közül kettőn szarmata, egyen szarmata és
középkori; egyen pedig Árpád-kori kerámiatöredékeket, va
lamint paticsot és salaktöredékeket gyűjtöttünk. A bánya
telek közvetlen közelében két további lelónelyet regiszt
ráltunk őskori (bronzkori?) , szarmata és középkori,
valamint szarmata leletanyaggal.
Délegyháza határában, az úgynevezett Háromöles
dűlóben egy, a környezetébó1 jól láthatóan kiemelkedő
dombot is megvizsgáltunk. A domb egy része mezőgaz
daságilag művelt, a szántásban 1 2-13. századi kerámia
anyagot és embercsontokat találtunk. A domb ÉK-i fele
műveletlen, növényzet borítja. A fák és az aljnövényzet
között emberi kéz által megmunkált köveket fedeztünk
fel. Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy egy Árpád
kori templom maradványait rejti a domb.
A leletek a ráckevei Árpád Múzeum régészeti gyűj
teményébe kerültek.
Munkatársak: Szeredi Anna régészhallgató (SZTE) ,
Bosnyák Valéria, Susics Dianna, Szrnka Attila régész
technikusok.
PATAY RÓBERT

2 1 8 . Kisvá rda, Kis-mező
(Szabolcs-Sza tmár-Be reg megye) B, V, Kö, ú
2005. március 24-én terepbejárást végeztünk a Kis-me
ző határrész K-i részén. A lelónely a Kisvárdát Dögével
összekötő közút mellett, attól Ny-ra, kb. 10 m távolság
ban húzódik: É-D irányú, hosszúkás alakú, becsült ki
terjedése mintegy 80x40 m. A bejárt területen jellegte
len, késő bronzkori-kora vaskori kerámiával és obszi
diánpengével, pattintékkal, és középkori?, valamint má
zas újkori kerámiával jelentkező kis intenzitású régészeti
lelónelyet azonosítottunk.
Munkatárs: Szegfű László.
PINTYE GÁBOR

2 1 9. Komárom-Szőny, Vásártér
( Komá rom-Esztergom megye) Ró
A római kori Brigetio polgárvárosának területén 2005.
július 4-29. között folytatódtak a feltárások. A 14. ása
tási idényben 11, egyenként 4x4 m méretű szelvény
ben összesen 146 m2-en dolgoztunk. Célunk egyrészt a
nagy kiterjedésű városi lakóház (domus) É-i valamint
D-i traktusának lehatárolása; másrészt a 2003-2004 fo
lyamán elkezdett kút kettős betöltésének teljes feltárá
sa; valamint a korábbi években talált medenceszerű ob
jektum DNy-i sarkának feltárása volt.
Az E11 sz., 1993-ban már kinyitott szelvény Ny-i és
É-i oldalában derékszögben megtört, mintegy 1 m maga
san megmaradt falat találtunk. A fal a lakóház legkésób
bi építési periódusához tartozik, igen vastag, a falon kívül
tetőomladékból álló, a falsarkon belül erősen kavicsos pla
nírozásrétegbe vágták bele. A fal ÉNy-i sarkában 1x1 m-es
szondát nyitottunk, amelybó1 freskóomladék, ép firma-
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mécses és számos házikerámia-töredék került elő. Megfi
gyeltük, hogy a falak derékszögű csatlakozását belül ha
barccsal lekerekítve „kikenték", így nem tudni, hogy a
köveket kötésben rakták-e. A szelvény déli részében, a
falon belül nagy kiterjedésű kőornladékot bontottunk ki,
amelyet leomlott felmenő falazat maradványaként hatá
roztunk meg. A szelvénybó1 előkerült leletek közül emlí
tést érdemel még a tetőornladékból - számos ökörszarv
csap és lapockacsont társaságában - eló'került ép vaskés.
A szelvény DK-i sarkában nagyméretű kó1ap került elő,
amelyet 1993-ban elmozdítottunk eredeti helyéró1. A kő
lap eredetileg a domus Ny-i oldalában É-D-i irányban
futó út burkolatához tartozhatott.
Kelet felé haladva az Fl l sz. szelvényben sikerült
az épület terrazzo j árószintjét megfognunk, amelyet a
szelvény K-i felében É-D-i irányú fal, illetve annak É-i
folytatásában falkiszedés határolt; sárga agyagfelület for
májában megtaláltuk a faltól K-re eső szintet is. A he
lyiség É-i és Ny-i részében a terrazzoval egy szintben
sárga, keményre döngölt agyagszint jelentkezett, amely
nek széleit teguladarabok határolták. A terrazzo felüle
tében utólagosan bemélyített, szabályos elrendezésű
cölöpkonstrukciót figyeltünk meg 20-22 cm, illetve 810 cm átmérőjű kör alakú cölöplyukak formájában. A
szelvény ÉNy-i sarkában folytatódik a szomszédos El 1
szelvény K-Ny irányban húzódó falazata. A szelvény
bó1 előkerült leletek sorában említést érdemel a CFH
bélyeges tégla.
A Gl 1 sz. szelvényben mintegy 70 cm-es mélységet
elérve sem sikerült a - cserepekkel is dokumentált újkori bolygatásokon túljutni.
A H13 és 113 sz. szelvények területére eső kút és
munkagödre betöltéseinek bontását a kút peremétó1 szá
mított 260 cm-es - a mai felszíntó1 számítva mintegy
4,5 m-es - mélységben egyrészt a kút homokos oldalá
ban megfigyelt repedések miatt fennálló omlásveszély,
másrészt a jelentkező talajvíz miatt abbahagytuk. A kút
munkagödrének betöltésébó1 10 cm átmérőjű, kör ala
kú, lábán áttört peltamotívum-sorral díszített bronzfi
bula, valamint mintegy 10 cm hosszúságú csont varró
tű került elő. A kútakna betöltésében nagyméretű kö
vek, teguladarabok láttak napvilágot, továbbá egy szé
pen profilált stukkótöredék.
A déli szelvénysorban K-ró1 Ny-ra haladva, a leg
keletebbi H17 sz. szelvényben két falperiódust sikerült
elkülönítenünk egymástól. A korábbi, visszabontott kes
keny fal É-D irányban halad és a szelvény déli negye
dében derékszögben megtörve K-i irányba fordul. A fal
szakaszban összesen öt gerendakonstrunkcióra utaló,
szabályosan kiképzett, habarccsal szépen kikent nyílást
figyeltünk meg. Ennek a falnak a folytatását a korábbi
években megtaláltuk a H14 sz. szelvényben; sőt, való
színűleg ennek a falnak a folytatását metszi el a H13/
113 sz. szelvényben feltárt kút, amelynek oldalában a
fal csonkja is megmaradt. Miután a falat visszabontot
ták, a területet agyaggal feltöltötték. Ebbe mélyítették a
következő periódust képviselő É-D-i irányú falat, amely-

hez derékszögben csatlakozott a szelvény déli metszet
falánál K-Ny-i irányban futó fal, illetve annak kiszedé
se. A faltól D-re eső szintben áttört díszű, koncentrikus
körökkel díszített bronz borotvanyél került elő, amely
ben jól látszik a beletört vaspenge.
A G17 sz. szelvényben megtaláltuk ennek a K-Ny-i
irányú falnak a folytatását, amely a szelvény Ny-i met
szetfala előtt derékszögben megtört és É-i irányban fal
kiszedés formájában haladt.
Kiderült egyrészt, hogy a szelvény déli részében fu
tó K-Ny irányú fal - mivel derékszögben megtörve D
felé nem, hanem csak É-i irányban folytatódott - az épü
let déli zárófalával azonos; másrészt a 26 m hosszan nyo
mon követhető fal egyben a korábban egy épületnek
hitt komplexum két domusra osztását teszi lehetővé, és
egyben a K-i ház Ny-i zárófalát jelenti.
Az Fl 7 sz. szelvényben is megfigyeltük, hogy a két
épület között mintegy 70 cm keskeny sikátor húzódik
(ez is nyomon követhető É-i irányban mintegy 26 m
hosszúságban), amelynek felületét a tetőszélekró1 lehul
lott habarcsos tegula-imbrex kitörések borították. A szel
vény déli részén a déli zárófal, illetve falkiszedés folyta
tásában megtaláltuk a szomszédos domus DK-i házsar
kát, illetve a hozzá tartozó belső, agyagos felületet,
amelyben megfigyeltünk egy tegulatöredékekbó1 készí
tett, kb. 70 cm átmérőjű körkonstrukciót. Ennek feltá
rására már nem volt időnk. A szelvény É-i részében nagy
felületü díszítetlen vakolatornladékot bontottunk ki. Em
lítésre méltó, hogy az F17 sz. szelvényben a Leg(io) XI
C(laudia) P(ia) F(idelis) bélyeges téglája került elő.
Az épület déli zárófalát sikerült a legnyugatabbi szel
vényben (E17) is megfogni; sőt, itt eló'került az épület
déli bejárata, annak küszöbkő-lenyomatával. A ház déli
zárófala előtt megfogtuk az épülethez kapcsolódó külső
köves járószintet, amelyet a DNy-i sarokban kemény
agyagomladék borított.
Az A17 sz. szelvény ÉK-i negyedében - tegulaomla
dék elbontását követően - agyagfelületet bontottunk ki,
amelyet a szelvény további háromnegyedében apró ka
vicsos felület határolt. A rossz időjárási viszonyok miatt
a munkát ebben a szelvényben sem tudtuk a tervek sze
rint befejezni, a várt medenceszerű konstrukció szint
jét az ásatás befejeztéig nem tudtuk elérni.
Munkatársak: Bartus Dávid, Szabó Dániel, Vandlik
Katalin PhD-ösztöndíjas régészek; Horváth B. Zoltán in
formatikus (IBM Hungary) ; Bodnár Csaba, Bózsa Ani
kó, Dévai Kata, Gálos Viktor, Gelencsér Ákos, Hoppál
Krisztina, Horváth Klára Henrietta, Hudecz András, Ju
hász Laj os, Kassa Szilvia, Kolláth Ágnes, Lakatos Szil
via, Matola Szilvia, Nagy-Szabó Tibor, Petrik Máté, Pol
gár Balázs, Rupnik László, Sándor Ildikó, Schneider Ág
nes, Sey Nikoletta, Sréter Kinga, Szigli Kinga, Szücsi Fri
gyes, Tóth Júlia, Tó'kés Tímea, Varga Zsuzsanna, Zalka
Csenge Virág valamint Aline Deicke (Universifat Mainz),
Baladincz Péter (Veszprémi Egyetem) egyetemi hallga
tók; továbbá Delbó Gabriella, Kiss Ábel.
BoRHY LÁSZLÓ - SzÁMADÓ EMESE
•

•

•
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2 2 0. Kom ló-Mecsekjános, H rsz. : 2 8 1 9
( Baranya m egye) Ró
2005. október 1 2-13-án szondázó kutatást végeztünk a
kiemelten védett régészeti lelóbelyen (római kori vil
la) . A kij elölt kutatóárokban előkerültek római kori fa
lak, illetve terazzo és omladék, néhány obj ektum. Vilá
gossá vált, hogy a magtár céljára kijelölt terület részben
metszi a római villa központi épületét, másrészt az egy
kori ásatás meddóbányóján halad keresztül, harmad
részt a villaépületen kívüli területet is eléri. Összegzés
képpen megállapítottuk, hogy a Burger Alice által az
1 950-es években megtalált villa az általunk kutatott te
rülettó1 néhány méterre D-re található. Az általa közölt
épületrajz nem volt összeegyeztethető az általunk meg
talált falakkal. Következtetésünk tehát, hogy valószínű
leg a római villa két külön épületéró1 van szó.
GÁBOR ÜLIVÉR

2 2 1 . Kondoros hatá ra
( Békés megye) Sza, Á
2005 áprilisában, majd szeptember-október folyamán
terepbejárást végeztünk az M44 autóút Békés megyei
szakaszán.
Apponyijöldek: A lelóbely (28. lh.) a településtó1 K
re, a 44. sz. főúttól D-re mintegy 70 m-re, egy tanyákkal
ritkásan szegélyezett, a főúttól DD Ny-ra haladó dűlőút
két oldalán található. Egy K-Ny-i irányú egykori, szé
les, erősen feltöltődött érmeder É-i partján helyezkedik
el a topográfiai terepbejárások során felderített Kondo
ros 118., déli partján a Kondoros 1 34. sz. lelóbely. Saját
terepbejárásaink alkalmával mindkét lelóbelyen, illet
ve a két lelóbely közötti, mélyebb szakaszon is találtunk
Árpád-kori edénytöredékeket, összességében mintegy
220 m hosszan és 70 m szélességben.
Birán-tanya: A lelóbely a településtó1 K-re, a 44. sz.
főút két oldalán, a kétsopronyi határ mellett, a Birán
tanyától közvetlenül É-ra található (29. lh.). Egy széles,
mára erősen feltöltődött, K-Ny irányú érmeder É-i
partján fekszik. Terepbejárásaink során többszöri pró
bálkozásaink ellenére sem sikerült azonosítani a topog
ráfiai terepbejárások alkalmával felderített Árpád-ko
ri lelóbelyet.
Csorvási út: Kondorostól DDK-re, a csorvási műúttól
DNy-ra mintegy 200 m-re, az út szélén ma is álló Plihár
tanyától DNy-ra 130 m-re, a Szabó-tanyától ÉNy-ra kb.
500 m-re a meglehetősen tagolatlan, jó látási viszonyo
kat nyújtó felszínen közepes mennyiségű szarmata kori
edénytöredékeket gyűjtöttünk mintegy 150x100 m-es te
rületen. A lelóbely (23. lh.) korábban ismeretlen volt, az
MRT terepbejárások során nem térképezték fel.
A belterület szélétó1 mintegy 1100 m-re, a csorvási
műút DNy-i oldalán, a Plihár-tanyától D-re kb. 200 m
re található a 24. sz. lelóbely. A tagolatlan felszínen, jó
látási viszonyok közepette, körülbelül 80x70 m-es, ki
sebb Lanyára uLaló foltban kevé� Árpád-kori edénytöre
déket gyűjtöttünk. A lelóbely korábban ismeretlen volt,

az MRT terepbejárások során nem térképezték fel. A
területen kisebb, néhány objektumból álló település áll
hatott.
Dérczijöldi-tanyák: A lelóbely (26. lh.) a település
tó1 KDK-re található, a Kovács- és Szabó-dűló"k határán,
a Kis- illetve Skolka-tanyák É-i oldalán. Egy K-Ny-i irá
nyú, széles, egykori érmeder déli partján, Ny felé elkes
kenyedő platón 350x100 m-es területen gyűjtöttünk je
lentősebb számban szarmata edénytöredékeket. A to
pográfiai terepbejárások során Árpád-kori leleteket is
találtak. A szarmata korban közepes intenzitású telep,
az Árpád-korban feltehetően néhány objektumból álló
tanya állhatott a területen.
Kecske-sor: A településtó1 D-re, a nagyszénási műút
két oldalán, az úgynevezett Kecske-sortól közvetlenül
É-ra, a tervezett Kondoros-Dél csomópont területén ta
lálható a lelóbely (22. lh.) . K-i szélét egy DK-ÉNy irá
nyú egykori vízfolyás medre, déli szélét szintúgy egy
keskeny, kanyargós érmeder, míg Ny-i és É-i szélét vala
mikori vízállásos részek képezik. A mintegy 600x300400 m kiterj edésű lelóbelyen - amely magába foglalja a
topográfiai terepbejárások során külön kezelt Kondo
ros 105. és 108. sz. lelóbelyeket is - szórványos szarma
ta leletek mellett nagyobb számban Árpád-kori edény
töredékek gyűjthetők. Az említettekkel együtt lelóbe
lyünk egy csekély intenzitású szarmata és egy j elentős,
szórt szerkezetlí, helyenként igen intenzív Árpád-kori
falu része lehetett.
Kovács-sor: A lelóbely (27. lh.) a településtó1 K-re, a
44. sz. főúttól D-re 600 m-re, az onnan DDNy-i irányba
induló tanyákkal szegélyezett dlílőúttól Ny-ra 50 m-re
található. Egy erősen feltöltődött, széles érmeder DK-i
partján, alacsony hátságon gylíjtöttünk szarmata edény
töredékeket közepes mennyiségben. A területen néhány
objektumból álló tanya állhatott.
Melis-tanya: A lelóbely (25. lh.) a településtó1 DK
re, az Orosháza felé tartó műúttól ÉK-re 400 m-re, már
csak romjaiban álló Melis-tanyától DNy-ra 1 00 m-re ta
lálható. Terepbejárásaink során 50x50 m-es területen
kis számban gylíjtöttünk szarmata kori edénytöredéke
ket. A lelóbelyet az MRT terepbejárások során nem tér
képezték fel.
GYUCHA ATTILA

2 2 2 . Kótaj, H u nyadi u tca 58.
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza
2005. május 24-én helyszíni szemlét és leletmentést vé
geztem a telken, melyró1 korábban emberi csontokat és
cserepeket hoztak be a múzeumba. A Ny-i telekrészen
egy vályogház állt, melyet nemrég bontottak le. Az új
épület alapozásához ásott árkok egyikébó1 kerültek elő
az emberi csontok, és a viszonylag nagyszámú, részben
bronzkori, részben császárkori kerámia. A leletek egy
kisebb árokrészletbó1 kerültek elő. A szóban forgó árkot
1 ,5x1,30 méternyi kazettává szélesítettem, és kb. 1 m
mélységig, a bolygatatlan altalaj szintjéig mélyítettem.
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Ásás közben eló"került még néhány emberi csont, és cse
rép, mindenféle jelenkori szemét társaságában. A met
szetfalból kiderült, hogy a területet a korábbi vályog
ház alapozásakor megbolygatták, és a gödrökbó1 eló"ke
rült régészeti anyagot egy helyre hordták össze, majd
elföldelték.
Az eló"került leletanyag alapján bronzkori és szar
mata telepre, valamint egy bizonytalan korú temetőre
számíthatunk a területen.
A leleteket a Jósa András Múzeumba szállítottuk.
GERGELY BALÁZS

2 2 3 . Környe, késő római erőd
( Komárom-Esztergom megye) Ró
2005. július 25. és augusztus 4. között folytattuk a kör
nyei késő római erőd feltételezett területén a régészeti
kutatást, a Hegyalja u. 9. sz. (Hrsz.: 290) alatti építési
telken. A cél a késő római erőd É-i falvonalának megha
tározása volt.
Először egy 80 cm széles É-D irányú kutatóárkot
húztunk a telek j obb oldalán végig 32,6 m hosszúság
ban. A kutatóárokban alapvetően három réteg vált el
egymástól, a korábbi évek kutatóárkaiban tapasztaltak
hoz hasonlóan. A legalsó római rétegben É-ról sorolva
a következő j elenségek tűntek fel. Egy római kövezett
útfelszín, m ellette padka, árok és öt, egymástól nagyjá
ból egyenlő távolságra húzódó római falapozásnak ha
tó szabályosan rakott kősor. Közös vonásuk, hogy kötő
anyagot nem tartalmaztak és terméskő felhasználásá
val készültek, helyenként töredék téglákkal is. Az út és
az árka, továbbá a falalapozások közül négy K-Ny-i
irányban húzódott, egyik esetleg É-D falrészlet, amely
bó1 csak egy vékony kősor látszott az árok K-i szélén. Az
útfelszín az altalajra kötőanyag nélkül sűrűn rakott na
gyobb kövekbó1 és közéjük szórt és betaposott kisebb
kavicsokból állt, amelyek közé apróra tört kerámia is
keveredett. Az útfelszínt nagyobb, téglalap alakot köze
lítő szabálytalan alakú szegélykövek határolták D-ró1 .
A z ú t felszíne középen éles választóvonallal tagolódott
két egyforma széles lejtős útfélre, amelyek mellett kö
vezetlen, letaposott útpadka, illetve a déli oldalon árok
húzódott. Az É-i oldalt nem tudtuk megvizsgálni. Az
útfelszínt többször megújították, emellett az évszáza
dok során ösvényszélességűvé szűkült az eredetileg 11
római láb széles felszín. Építésének kora a Kr. u. 2. sz.
első fele. Ahogy a kövek közül eló"került kerámia mu
tatja, a 3 . sz. második felében még használták. Tó1e D
re öt 40 és 200 cm közötti széles falalapozásnak ható
kősor került elő. Közülük az egyik készítéséhez másod
lagosan felhasznált tetőfedő téglákat is alkalmaztak, en
nek kövei között habarcsdarabok is voltak; azonban nem
kötő-, hanem töltelékanyagként. Helyenként a fennma
radt falalapozás alatt korábbi építkezés nyomai látszód
tak. A kutatóárok déli végébó1 egy Vespasianus-érme
került elő. A nem túl bőséges kerámiaanyag kronoló
giája a Kr. u. 1 -3 . századig terjed.

A kutatóárok É-i részével párhuzamosan K felé nyi
tottunk egy 6x3 m-es szelvényt, amelyben tovább foly
tatódott az útfelszín és a mellette húzódó árok. Fal nem
volt a szelvényben, szórványosan római kerámia került
elő, emellett egy Salonina Aug. köriratú antoninianus,
amely az út Kr. u. 3. sz. második felében való használa
tát mutatja.
SZABÓ Á DÁM

2 2 4 . Környe, Szentgyörgypuszta
( Komárom-Esztergom megye) B, Ró, Kú
2005. július 14. és október 7. között a tervezett ipari park
területén megelőző régészeti feltárást végeztünk. A ku
tatást az tette indokolttá, hogy a földmunkák megkez
dése előtt folytatott régészeti terepmunkálatok során
egy leló'hely (1 . lh.) létét feltételeztük, melyet a felszí
nen található régészeti emlékek rajzoltak ki.
A munkálatok folyamatos ellenőrzése mellett meg
kezdtük a 3. sz. leló'hely kutatását, amely az egykori
gémeskút környékén helyezkedett el, s felszínét nagy
számú római kori és kora újkori kerámiatöredék borí
totta. Az öt nagyméretű szelvénnyel megállapítottuk,
hogy a kora újkori épület teljesen megsemmisítette a
korábbi korok emlékeit, melyek így csak szórványosan
kerültek elő.
A 2. sz. leló'hely a tervezett beruházás DK-i végén
helyezkedett el. A felszínen bronzkori kerámiatöredé
kek mutatkoztak. A humuszolás során több kerámiatö
redék, egy bronztű töredéke, egy egész bronzkori edény
került elő.
2005 . augusztus 26. és szeptember 1 5 . között gáz
vezeték-beruházást megelőző feltárást végeztünk a Jó
zsef-lapos néven ismert római leló'helyen, egy római
kori villagazdaság területén. A humusz eltávolítása so
rán több helyen figyelhettünk meg mészkődarabokat
és különböző beásások nyomait. Összesen 6 objektum
került felszínre. Egy feltehetően vályogtéglából készült
épület alapozása faragatlan mészkődarabokból állt, me
lyek egy rétegben sóderes-cementes kötésben helyez
kedtek el a homokos altalaj on - melyet itt igen vékony
humuszréteg takart. Az épület hossza 1150 cm, széles
sége 55 cm volt. Egy kisebb gödör nyomát is megtalál
tuk az épülettó1 K-re, melyben nagyobb égett foltot
figyeltünk m eg. Harmadik objektumunk egy szintén
jelentős méretű, földbe ásott épület, melynek az egy
kori tetőzetet tartó cölöpök nyoma is előkerült. Az épü
letben nagy m ennyiségű kerámiatöredéket és állat
csontot tártunk fel. Az árok régi patakmederhez köze
li mélyítésekor a szénhidrogén-vezeték nyílt árkának
É-i falában még 4 objektum foltját tudtuk megfigyel
ni. Ezek egy kivétellel kisebb alapterületű beásások vol
tak. A nyílt árokban jól megfigyelhető volt egy tapasz
tásdarabokkal és kerámiával teli, 10-25 cm vastag el
planírozott réteg, melybó1 több helyen terra sigillata
darabok kerültek elő.
SCHMIDTMAYER RICHÁRD
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2 2 5 . Körösladány, Sikeri
( MRT 6. k. 7 / l 4 l h . )
( Békés m egye) R, B, Sza
A magyar-amerikai Körös Regionális Régészeti Prog
ram 2005-ben a korábbi, 2000-2003. évek ásatási hely
színétó1, a Vésztő-Bikeri (Vésztő 20.) lelónelytó1 Ny-ra
mintegy 70 m-re, a Dió-ér nyugati partján, a 2001 -ben
szondákkal kutatott, majd 2004-ben magnetométeres
vizsgálat alá vont lelónelyen folytatta kutatásait.
Az év legfontosabb célkitűzése a geomágneses fel
mérés által kimutatott többszörös körárokrendszer hi
telesítése, illetve a belső terület elkülönített jelenségei
nek kutatása volt.
A 3. sz„ 9x5 m nagyságú szelvényt a lelónely É-i
részén nyitottuk meg; területén egy kora rézkori, egy
nagyméretű szarmata kori gödröt tártunk fel, valamint
felszínre került egy 3 tálból álló késő bronzkori (Gáva
kultúra) edénydepó.
A lelónely déli részén nyitott 8x5 m-es 4. sz. szel
vényünkben kizárólag tiszapolgári korú leletek, ob
jektumok kerültek elő. Két, gazdag leletanyagú gö
dör m ellett megtaláltuk a kora rézkori település leg
korábbi fázisához tartozott j árószintet is. Különös fi
gyelmet érdemel két, edényekkel borított, zsugorított
csecsemőváz .
A lelónely DNy-i szélén a körárokrendszer vizsgá
lata céljából jelöltük ki a 20x3 m-es 5. sz. szelvényün
ket. A külső árok rendkívül szélesnek és mélynek bizo
nyult, míg a belső árokrészletben paliszádra utaló osz
lophelyeket bontottunk ki. Az árkokból kizárólag tisza
polgári leletek kerültek elő. A szelvény É-i részén késő
bronzkori gödröt tártunk fel.
A kutatási programot támogatta a National Science
Foundation, valamint az MTA-OTKA-NSF nemzetközi
együttműködési program.
Munkatársak: Richard Yerkes, Kékegyi Dorottya, va
lamint 18 amerikai és 1 szerb egyetemi hallgató.
GYUCHA ATTILA - PARKINSON, WILLIAM A.

2 2 6. Kövegy h a tá ra
(Csongrád m egye) Ő, Sza , Á
Az M43 autópálya Makó-országhatár szakasz tervezett
nyomvonalának régészeti terepbejárása során a telepü
lés határában az alábbi lelónelyeket regisztráltuk.
Kruzslic-díílő: A nyomvonal 52+850 km-szelvényé
nél egy darab szórvány őskori kézzel formált edénytö
redéket találtunk (55. sz. lh.).
A nyomvonal 53+500 km-szelvényénél kis kiterje
désű Árpád-kori település felszíni nyomai mutatkoztak
(56. sz. lh. ) . Az autópálya 53+000 km és az 54+000 szel
vénye között párhuzamosan halad a tó1e délre, mintegy
100 m-re Ny-K irányú egykori vízfolyással, mely ma csa
tornává szelídült. A nyomvonal és a bejárt sáv ennek a
medernek a magaspartján halad. Elsősorban a 200 m
széles sáv j obb oldalán kerültek elő a leletek. A lelőhely
néhány száz méterre található az 57„ és az 58. számon

rögzített lelóbelyektó1, melyekkel korban meg is egye
zik. Ráadásul ugyanannak a medernek a magaspartján
helyezkednek el. Nem zárhatjuk ki tehát annak lehető
ségét, hogy ezek valójában ugyanannak az Árpád-kori
településnek a nyomai.
A nyomvonal 53+900 km-szakaszán egy darab Ár
pád-kori edénytöredéket találtunk (57. sz. lh. ) . Elkép
zelhető, hogy az 56. és 58. sz. lelónelyekkel együtt va
lójában ugyanannak az Árpád-kori településnek a nyo
mait j elzi.
A nyomvonal 54+050-54+150 km-szelvénye között
kis kiterjedésCí szarmata kori (Kr. u. 4-5. sz.) és Árpád
kori település felszíni nyomait találtuk meg (58. sz. lh.).
Az autópálya 53+000 és 54+000 km-szelvénye között a
nyomvonal párhuzamosan halad egy Ny-K irányú víz
folyással. Ennek a medernek a magaspartján helyezke
dik el a megtalált lelónely a nagylaki országút Ny-i ol
dalán, egy a környezetébó1 épphogy kiemelkedő domb
háton. A lelónely intenzitása alacsony, valószínű, hogy
összeér az 57. sz. lelónellyel.
Nagyjöldek: A 49. sz. lelónelytó1 K-re a 49+000 km
szelvényben a tervezett nyomvonal továbbra is ellapo
sodó felszínű területen halad. A nyomvonal 50+350 km
nél egy darab Árpád-kori kerámiát találtunk (52. sz. lh.) .
A nyomvonal 50+ 700 km-szelvényénél egy darab
szórvány kovapengét találtunk. Az 53. sz. lelónely Kö
vegytó1 DNy-ra található, a környezetébó1 alig kiemel
kedő dombháton.
Tanyaföldek: A nyomvonal 51 +400 km-szelvényénél
egy darab szórvány Árpád-kori kerámiát találtunk. A le
lóbely (54. sz.) Kövegytó1 D-re, mintegy 400 m-re he
lyezkedik el; környezete teljesen lapos, tagolatlan.
Munkatársak: Mészáros Patrícia, Paluch Tibor, Sós
kuti Kornél, Wilhelm Gábor régészek (MFM) ; Bene
dek András, Pópity Dániel, Sátay Emese, Tompa György
régészhallgatók (SZTE) ; Katona Sándor, Kulcsár Kor
nél, Máté Genovéva, Nagy Norbert régésztechnikusok
(MFM) .
SzALONTAI CsABA

2 2 7. Kőszegpaty ha tá ra
(Vas megye) Ő, Ró, Á, Kk
2005. április 21 -én terepbejárást végeztünk a Kőszegpaty
és Meszlen közt létesítendő szélerőműpark területén.
Felüljáró: A 2. sz. lelónelytó1 K-re, mintegy 800-100
m-re, az Irtás-dűlőtó1 D-re kevés őskori és római kori ke
rámiát gyűjtöttünk igen nagy területen elszórva (3 . lh.).
Felüljáró, Rétirtás: A 3 . sz. lelónelytó1 K-re, egy is
meretlen nevű vízfolyás (árok) középtáján, a közúttól
É-ra kb. 250 m-re pár darab szórvány kerámia került
elő (4. lh.).
Pocsaj: A Surány-patak K-i oldalán, a Kőszegpatyot
Meszlennel összekötő közlekedési úttól ÉNy-ra, a feszü
lettó1 kb. 180-200 m-re nagy kiterjedésű, igen intenzív
lelónelyet regisztráltunk. Nagyon sok, zömében őskori
és római kori leletanyagot, valamint nagyobb mennyi-
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, ségű Árpád-kori és késő középkori kerámiatöredéket, el
szórtan kisebb vassalakdarabokat találtunk ( 1 . lh.).
A fenti lelónelytó1 É-ra, szintén a Surány-patak K-i
teraszán a szántásban nagy mennyiségű őskori, római
kori és némi középkori kerámiát gyűjtöttünk, valamint
a lelónely patakhoz közelebb eső Ny-i végében a felszí
nen sok, nagyméretű vassalak feküdt (2. lh.).
Munkatárs: Vámos Gábor.
ILON GÁBOR

2 2 8. Ku nágota , Biszerika
( Békés megye) Kk
Előzetes helyszíni szemle és adatgyűjtés után 2005. szep
tember 6-16. között próbaásatást végeztünk a Kunágo
tától Ny-ra eső, Biszerika nevű lelónelyen. A korábbi
helyszíni szemle alkalmával a területen embercsonto
kat és téglákat figyeltünk meg, így a próbaásatással azt
vizsgáltuk, hogy a területen valóban egy templom és
temető maradványai találhatók-e.
A feltárás igazolta, hogy a területen a késő közép
korban egy templom állt. Az egyhaj ós szerkezetű, fél
köríves szentélyzáródású, 17 m hosszú templom alapo
zási árkainak csak a maradványait találtuk meg. A ki
szedett alapozási árkok maradványai kis mélységben,
közvetlenül a szántott réteg alatt, a mezőgazdasági m(í
veléstó1 és eróziótól lekopott háton alig voltak megfi
gyelhetők. Az ÉK-DNy tájolású templom alapozásának
csak a DK-i részét, a DNy-i sarkát és az apszis alapozá
sának egy részletét tudtuk dokumentálni. A templom
egykori falain kívül és belül, slírűn egymásra ásott, kü
lönböző mélységű temetkezések maradványait találtuk,
amelyek közül kilencet tártunk fel. A temetkezések mel
léklet nélküli, a késóbbi rátemetésektó1 részben meg
bolygatott sírok voltak.
LISKA ANDRÁS

2 2 9 . Kutas, Kozma-puszta
(Somogy megye) B
2005. november 23-án régészeti hatástanulmány készí
tése céljából bejártuk a Segesd-Felsóbogátpuszta, Ku
tas-Kozma-puszta, Kutas Cser I-II. ütem gázvezeték-be
ruházás területén a gázvezeték nyomvonalát. A veze
ték a 4+499 km-szakasznál a 013 6-os helyrajzi számú,
DNy-ÉK irányú földútra fordul, ahol szintén az út kö
zépvonalában halad. Itt az út két oldalán kiásott vízel
vezető árokban régészeti objektumok metszeteit lehe
tett megfigyelni, melyekbó1 a késő bronzkori halomsí
ros kultúrához tartozó edénytöredékeket gyűjtöttünk.
A lelónely igen intenzív, kb. a 4+540-4+770 km-szakasz
között figyelhető meg. A lelóbelyet Ny-i szélén átszeli
egy É-D irányú kisebb folyás, amelynek K-i partján is
lehetett kerámiát gyűjteni.
Munkatársak: Bárdos Edith régész, Bajzik Annamá
ria régésztechnikus, Ferenc Gáborné régészeti rajzoló.
KÖLTŐ LÁSZLÓ

2 3 0 . La k határa
(Borsod-Aba új-Zemplén megye) Kk
2005. augusztus 26-án terepbejárást végeztünk Lak és
Damak határában.
Nyilas-dűlő: Egy helyi lakos lakásán egy „középkori
szenteltvíztartót" őriz, melyet egy középkori faluhelyen
talált. A helyszínen megállapítottuk, hogy a nevezett
tárgy nem szenteltvíztartó, hanem középkori kőmozsár,
melyet találója a múzeumnak ajándékozott. Vele együtt
tekintettük meg a helyszínt.
A terület Lak ÉNy-i határában van, a Nyilas-dűlő
ben, a Nyilas-dűlóbó1 lefutó Laki-patak és az abba balról
(É-ról) betorkolló kisebb patak találkozása által közrezárt,
déli kitettségű domblábon. A Laki-patak partját 1 00 m
szélességben szántották. A szántásban a patak mentén, 1
km-en át foltokban 11-16. századi felszíni leletanyag volt.
A legtöbb leletet a két patak összefolyásához közelebbi
területeken találtuk, itt nagyon nagy felszíni leletsűrűsé
get tapasztaltunk. A kőmozsár a patak medrének egyko
ri tisztítása során került elő, a patak oldalából. Egy helyi
lakos megmutatta az egykori Nyilas-falu templomhelyét
is, ami a Laki-patak településsel átellenes (jobb) partján,
közvetlenül a patakparton, egy 20 m átmérőjű kisebb
kiemelkedésen található, közel a két patak összefolyásá
hoz. A kiemelkedést és környezetét sűrű, gazos fű fedi.
A kiemelkedés tetején habarcsos kőtöredékeket találtunk.
Tornaháza-dűlő: Lak Ny-i határában, a településtó1
900 m-re, két patak összefolyása által határolt, DNy-i
kitettségű domb lábánál, füves, gazos, frissen telepített
tölgyesben kevés 1 3-16. századi kerámiatöredéket ta
láltunk. Az egykori Tornaháza falu kiterjedését egy he
lyi lakos elmondása alapján határoztuk meg.
Munkatársak: Bodnár Tamás és Laki-Lukáts László.
PUSZTAI TAMÁS

2 3 1 . Lá pa fő, Temető
(Tolna megye) Á, Kö
Lakossági tájékoztatás szerint a lápaföi temető ravatalozó
jának építésekor régebben falakat találtak, sírok ásásakor
pedig embercsontokat szoktak megbolygatni. A temető a
falutól É-ra emelkedő dombon fekszik, a ravatalozó ennek
DNy-i sarkában áll. 2005. március 18-i terepbejárásunk
kor sem a gondozott sírok közti földben, sem a felhagyott
sírok területén nem találtunk régészeti leleteket, ám a te
metőtó1 DNy-ra elterülő szántón közepes mennyiségben
Árpád-kori és több késő középkori cserepet találtunk. Egy
helybeli adatközlő megerősítette, hogy sírásáskor kőfala
kat és csontvázakat találtak. Bár a középkori egyház he
lyét nem sikerült pontosan helyhez kötni, a leletek közel
sége és a helyi hagyomány alapján valószínűsíthetjük, hogy
a mai temető NyDNy-i részén, a ravatalozó környékén ill.
a tó1e É-ra fekvő, jelenleg nem kutatható területen keres
hetők földmunkákkal bolygatott maradványai.
Munkatársak: Batizi Zoltán (PMMI) , Rácz Miklós
(ÁMRK) .
K. NÉMETH ANDRÁS
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2 3 2 . Lébény, Cifrahídi-dűlő
(Győr-Moson-Sopron megye) U, Á
2005 . április 28-án a Lébény-Barátföldi római tábor vé
dettségi eljárásának helyszíni szemléjét tartottuk a KÖH
budapesti (Jankovics B. Dénes, Nagy Levente) és sopro
ni (Figler András, Losonczi Máté) munkatársainak rész
vételével.
A helyszíni szemle során a római castrum-és vicus
tágabb környezetét is bejártuk. A tábortól DNy-ra egy
hosszúkás, enyhén ívelt kiemelkedésen, szántott felüle
ten nagy szórtságban jellegtelen (neolit?) őskori és j el
legzetes Árpád-kori (1 2-13 . sz.) kerámiatöredékeket ta
láltunk. Az őskori leletek a domb déli oldalán és köze
pén, az Árpád-kori leletek az É-i felén kerültek elő.
A domb közepén felszántott, sárga agyagos foltokat is
lehetett látni. A kevéssé intenzív lelónely nem kapcso
lódik a római táborhoz, csak közvetlenül határos annak
településével illetve temetőjével, és a limesúttal, felü
letén római leletek nem kerültek elő.
A leletek a Hansági Múzeumba kerültek.
ASZT ÁGNES

2 3 3 . Li tér, Papvásárhegy
(MRT 2 . k. 2 9 / 7 l h . )
(Veszp rém m egye) U , B, LT, A
A 71. sz. út litéri elkrülő szakaszán a 2004-ben megkez
dett feltárás folytatásaként 2005 tavaszán feltártunk to
vábbi 161 objektumot. A nagy feltárási terület ellenére
az alacsony objektumszámot az magyarázza, hogy az út
nyomvonala a lelónely szélét érintette csak. Az egykori
Felsődaka-pusztával szemben, a Séd széles, ingoványos
medencéje felett emelkedő 50 m magas dombon halad
keresztül a tervezett út. A feltárás eredményeként a ko
rábban ismert adatoknál sokkal gazdagabb kép bonta
kozott ki.
A domb lábánál, az ingoványos terület szélén kez
dődő, a dunántúli vonaldíszes kerámia kultúra korai idő
szakába sorolt település nagy gödreit tártuk fel. A tele
pülés a domb közepéig húzódott. A DVK késóobi idő
szakából, a zselízi időszakból két házrészletet és tároló
gödröket tártunk fel. Ugyancsak a domb lábánál egy kis
gödörben mészbetétes díszítésű Furchenstich kerámiát
találtunk. A korai bronzkort két kis gödör képviselte. A
domb tetején kelta kori gödröket tártunk fel, kevés le
letanyaggal. Találtunk továbbá három avar kori házat,
az egyikben csontvázas temetkezéssel.
s. PERÉMI Á GOTA - REGENYE JUDIT

2 3 ii . Lőrinci h a tára
(Heves megye) Pa ? , U, B, LT, Sza, A, Á , Kk
2005. március 1 . és december 3 1 . között több részlet
ben terepbejárást végeztünk a Zagyva-völgy K-i olda
lán. Lőrinci Bikanyilas, Kápolna-dűlő, Csaramonta, Pás
kom, Hegymeg-d(flő és Petőfibánya nevű határrészében
összesen 16 lelónelyet regisztráltunk.

A gyűjtött leletanyag: kovaleletek (magkő, penge,
szilánkok, magkőtalp, nyersanyagdarabok) , obszidián
magkő, továbbá neolit, rézkori, bronzkori, kelta, szar
mata, avar, Árpád-kori, középkori kerámia.
A leletanyag a Dobó István Vármúzeumba került.
Konzulens: dr. Ringer Árpád.
Munkatársak: Gutay Mónika régészhallgató, Kerék
gyártó Gyula.
DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ

2 3 5 . Maglód, 1 . sz. lelőhely
( Pest megye) R, B, Szk, Sza, LT, A, Á
Az MO autópálya Pest megyei DK-i szakaszának építését
megelőző régészeti feltárás során az M5 autópálya és az
M0-4 főút csomópontja, valamint a 31. sz. főút közti sza
kaszon dolgoztak 2005-ben a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága munkatársai. Az összes lelónelyet számítva
ebben az évben kb. 100 OOO m2-t tártunk fel májús és
november között. A 2001 . és 2002. évi munkákkal együtt
összesen közel 900 OOO m2-t tártunk fel. Mindegyik lelő
helyen a vezető geodéta Érdi Benedek volt, munkatársa
Peuser Lóránt. Informatikusok: Zoltán S. Péter és Tóth
Károly. A teljes MO feltárás koordinátora: dr. Tari Edit.
2005. június 27. és november 22. között 32 500 m2en összesen 961 obj ektumot tártunk fel. A lelónely
domboldalon található, Ny-ról Ecser, K-ró1 Maglód, észa
kon a két települést összekötő műút, délen a vasút ha
tárolja. A lelónelyet két szakaszban tárjuk fel: 2005-ben
elkészült a teljes autópálya nyomvonal, illetve attól ke
letre a zajtompító felület északi fele. A lelónely további
részeit 2006-ban kutatjuk. A nagy, egybefüggő felüle
ten több korszak emlékanyaga különíthető el.
A késő rézkori településrészlet a lelónely nyugati és
déli részére terjed ki, dél felé áthúzódik a mesterséges
terephatárt jelentő vasúti töltésen. Azonos az Ecser 6.
sz. lelónely badeni telepével. Az ÉK-en húzódó domb
tetőn késő bronzkori hamvasztásos rítusú temetkezése
ket találtunk. A szkíta településrészlet kiterjed a lelő
hely teljes északi felére. A szomszédos nyugati dombol
dal (Ecser 2. sz. lelónely) kelta emlékanyaga áthúzódik
a lelónely déli felére. Ugyancsak a domb tetején kora
avar kori temetkezésekbó1 álló sírcsoportot tártunk fel,
az avar kori sírok néha vágták a bronzkori temetkezése
ket. A 13-14 századi településmaradványok szórványo
san kerültek elő a lelónely déli felében.
A badeni kultúra időszakából 77 gödröt tártunk fel.
Háromban zsugorított csontváz feküdt, ezeknek néhány
kerámiatöredéken kívül más melléklete nem volt. Nagy
méretű, durva kivitelezésű tárolóedény több beásásból
került elő, darabjaik néha látványos cserépréteget al
kottak. További jellegzetesség volt a gödrökbe dobált ku
tya, juh/kecske és szarvasmarha váz, vagy vázrész. Nyolc
gödörben találtunk teljes szarvasmarha csontvázat. Az
egyikben két szarvasmarha is volt, köztük egy nagymé
retű fazék volt elhelyezve. Öt szarvasmarhának a fej e a
hátára visszahajlított helyzetben volt.
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Néhány esetben a gödörben rakott tűz nyomait fi
gyeltük meg, amelyek átégették, vörösre színezték a gö
dör agyagos, homokos alját. A feltárt terület egyik j ól
körülhatárolható részén a gödrök mellett több tűzhely
platniját bontottuk ki. Az agyagos-homokos altalajt si
mították/döngölték, erre rakták a tüzet, amelytó1 ke
ményre átégett a talajréteg, de sem agyagtapasztást, sem
a platni alatt cserepet vagy követ nem találtunk. A da
tálást a tűzhelyek és a badeni gödrök egymáshoz való
viszonya, illetve a badeni gödrök aljában hasonlókép
pen kialakított tüzelónelyek teszik valószínűvé.
A késő bronzkori temető 47 sírja az urnamezős kul
túra váli csoportjához sorolható. A sírokon kívül ebbó1
a korszakból származik egy árok és több gödör is. A te
metkezések egyhar mada urnasír. Az urnának használt
edények típusa nehezen rekonstruálható, mivel ezek
nem túl mélyen, részben a humuszban, részben az alta
lajban helyezkedtek el. Beásásuk nehezen volt megfi
gyelhető; a markoló a humuszolás során felső részüket
általában elvágta, sokszor csak legaljuk maradt meg. Ki
vételt képez a 1 53 . sz„ teljesen ép, gömbös testű urna,
melyet turbántekercses tálkával borítottak le. Általában
tisztán megfigyelhetők voltak az urnába helyezett em
beri csontmaradványok. A 92. sz. urnába kisebb bögrét
helyeztek, a 180. sz. temetkezés urnaként szolgáló na
gyobb táljában pedig több kisebb edényt is találtunk.
Az urna magányos eltemetésénél gyakoribb a szórt
hamvas temetkezési rítus, melynek során a sírgödörbe
több, különféle típusú edényt, esetenként urnát helyez
tek. A sírgödrök alakja általában lekerekített sarkú tég
lalap, de van ovális, kerek és szabálytalan is. A hamva
kat vagy az urnába, vagy egy nagyobb tálba, vagy a sír
gödör aljára szórták. Az urnát általában tálkával fedték
le. A hamvasztásra utaló koromfoltok és emberi csont
törmelékek általában egy, vagy több kisebb kupacban,
de többször a teljes sírgödörben szétszórva jelentek meg.
Az emberi csontok néha az égetés ellenére is jól meg
maradtak. Néhány szórt hamvas sírt kőpakolással fed
tek. A szabálytalanul elhelyezkedő kövek 30-40 cm vas
tag réteget alkottak, mely alatt az edények rendszerint
összenyomódtak. Néhány sírt csak részben fedtek kö
vekkel. Találtunk továbbá olyan gödröket is, melyekben
kőréteg vagy kőpakolás volt, a temetkezés minden egyéb
jele nélkül.
Az edények teste a föld súlyától általában összenyo
módott, a kihajló peremek letöredeztek. Előfordult, hogy
az edényeket eleve összetörve helyezték a sírba. Ezek
ben rendszerint több az ékszermaradvány. A 196. sz.
objektumban (talán sír) jobbára csak bronztörmeléket
találtunk. Több sírban vegyesen fordultak elő az ép és
a valószínűleg szándékosan széttört edények. A 43. sz.
sírban az apró darabokra tört edénytöredékek a sírgö
dör egészét kitöltötték, köztük csonttöredékek és egy
bronztű maradványai is voltak.
Az utólagos bolygatások miatt bizonyos esetekben
a temetkezésre csak néhány edénytöredék és csont, va
lamint kisebb kormos folt utalt.

Néhány objektumról nem tudtuk biztosan megál
lapítani, hogy temetkezés, vagy valamilyen rituális te
vékenység nyomát őrzi.
A 197. sz„ méhkas alakú gödörben turbántekercses
táltöredékekkel együtt zsugorított vázas temetkezést ta
láltunk. Ezenkívül a környéken elóbukkant egy nyúj
tott vázas temetkezés is, ennek gödrében azonban nem
találtunk leleteket.
A sírok jellegzetes edénytípusa a levágott, vagy ki
hajló, síkozott peremű, kúpos, vagy hengeres nyakú,
gömbös testű, simítással, vagy hornyolással díszített, né
ha kerekded füllel ellátott urna. Igen sűrűn fordult elő
a nagyméretű, kihajló, síkozott peremű, rövid nyakú,
vállán függó1eges kannelurával díszített, mély tál. A
síkozott peremeket gyakran átlyukasztották. A kisebb
méretű, sekély, behúzott peremű, általában turbánte
kercses tálakból egy sírban több is előfordulhatott. Rit
kábbak a gömbszelet alakú tálak, az omfaloszos tálkák,
a b ögrék, a magasított fülű és a talpas tálkák. A hordós
testű, kihajló peremű, bordával, bütyökkel díszített, vö
rös, vagy sárga fazekak csak töredékekben fordulnak elő.
Ez utóbbi típustól eltekintve az edények anyaga szem
csés, szürkésbarna színű.
Bronzékszer több sírban előfordult, leggyakoribb a
henger alakú bronzgyöngy, a csavart nyakperec, a hu
zalból spirálosan kialakított gyűrű, bronztű. A 25. sz. sír
tele volt huzal-, lemezke- és gyöngytörmelékkel.
Többször találtunk húsmellékletre utaló állatcson
tot, a 164. és 165. sz. sírokban például egy-egy turbánte
kercses tálkába helyezve. Szórványosan fordult elő a sí
rokban pattintott kőtöredék.
A sírgödrökbó1, de nem ritkán az edényekbó1 spe
ciális leletek, játékok, a hitvilághoz kapcsolódó tárgyi
emlékek, „varázseszközök" sora került elő. Az 1 . sz. sír
edényeiben agyagból készített pörgettyű, csillagocskák
és egyéb agyagtárgyak voltak. A 93. sz. sírban az edé
nyek, bronzgyűrű és orsógomb mellett hét darab, isme
retlen funkciójú agyaggyűrű hevert.
A 1 8 1 . sz. sír gömbös testű, kúpos nyakú, kisebb
tálkával lefedett urnájának négy oldalán három-há
rom, szabályos sorba rendeződő bronzpitykét talál
tunk. A pitykéket az edénytestre fekete, ragacsos massza
ként megmaradt szerves anyaggal ragasztották. Az ur
na mellett, és az egyik tálkában agyagcsörgőt találtunk,
benne több, borsszem nagyságú agyaggolyóval. A 214.
sz. sír urnáját szintén szabályosan elhelyezett pitykék
díszítették, az urna mellett kisebb-nagyobb, síkozott pe
remű tálak, csizma alakú edény, csörgők, és egy ár ala
kú, ismeretlen funkciójú agyageszköz került elő. A ham
vakat egyik sírban sem az urnába, vagy a nagyobb,
síkozott peremű tálba, hanem a sírgödörb e szórták.
A 284. sz. sírban a síkozott peremű, kannelurázott tál
oldalán találtunk pitykéket. A 165. sz. sírban szintén volt
egy csizma alakú edény.
A biztosan késő bronzkorhoz sorolható telepobjek
tumok száma csekély volt, de a lelónely DNy-i részén
megfigyeltünk egy planírozási réteget, amely valószí-
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nűleg a bronzkorhoz köthető. A humuszos, kevert ré
teg tetején elszórt állatcsontokat, őskori-bronzkori cse
repeket és egy bronztlít tártunk fel, amelybó1 arra kö
vetkeztettünk, hogy a bronzkorban használták az el
egyengetett felszínt.
A leletanyag aprólékosabb vizsgálata döntheti el,
hogy a feltárt gödrök, árkok közül melyek késő bronz
koriak, és melyek kora vaskoriak. A vaskorból viszony
lag sok objektumot, nemcsak gödröket, hanem házakat,
kemencéket, árkokat tudtunk dokumentálni. Néhány
esetben kelta edénytöredékeket is találtunk gödrökben,
ill. egy félig földbe mélyített négyszögletes házban.
A keltezési bizonytalanságok ellenére a leló'hely
nagy részét a szkíta telepobj ektumok (178) teszik ki.
A leló'hely É-i felében 15 igen nagyméretű, földbe mé
lyített házat tártunk fel. Egy Ny-K-i és egy É-D-i sorba
rendeződtek, ezzel kirajzolták a település alapvető szer
kezetét. Alakjuk szabályos téglalap, sarkuk lekerekített,
tengelyük megközelító1eg Ny-K tájolású. Betöltésük
többrétegű, és egymáséhoz feltűnően hasonló volt, így
minden bizonnyal egyazon idó'ben használták őket. Le
taposott padlóréteget ritkán találtunk, de a járószint leg
többször megfigyelhető volt. A házak tengelyében álta
lában 3-4 nagyméretű és mély cölöplyukat találtunk,
melyek a felépítményhez tartozó vastag gerendákra utal
tak. A leló'hely déli részén dokumentált háztípus vi
szonylag kisméretű, a közepén egy cölöplyuk tartotta a
felépítményt. A házak leletanyaga elsősorban kézzel for
mált, valamint korongolt, jól iszapolt, szürke és vörös,
jó minőségű kerámia, ezek közt festett darabok is elő
fordultak, melyek talán pontusi importból származtak.
A kerámia mellett gyakoriak voltak az állatcsontok, orsó
gombok, szemesgyöngyök, csontárak, de kerültek elő fe
nőkövek, bronz- és vastöredékek, valamint egy üveg
karperec-töredék is. A 835. sz. gödörben agyagkanalat és
orsógombot találtunk. Kemencéket a házakon kívül ta
láltunk, a házakban viszont átégett, kormos foltok, réte
gek utaltak tűzrakásra. A szabadtéri kemencék közt akadt
földbe vájt, agyagból tapasztott platnival, de jellemzó'bb
volt a kó'bó1 épített kemence, amelynek sütőfelületét mo
zaikszerűen egymás mellé illesztett kövekbó1 rakták.
A szarmata korból mindössze tíz gödröt és egy ke
mencét tudtunk feltárni.
A tizenkét kora avar kori csontvázas temetkezés egy
sírcsoportba rendeződött, a csoporttól távolabb, elkü
lönülten került elő a 470. sz. gyereksír. A sírcsoporttól
délebbre kilenc avar kori gödröt is találtunk. A sírok ra
bolatlanok, kettőt késó'bbi objektumok bolygattak. A tég
lalap alakú, egyenes oldalfalú sírgödröket igen mélyre
ásták. A 1 1 1 . sz. férfisír mélysége például az altalaj je
lentkezési szintjétó1 számítva 172 cm. A gyereksírok jó
val sekélyebbek voltak. A vázak tájolása megközelító1eg
É-D, helyzetük háton fekvő, nyújtott. A legtöbb eset
ben jól megfigyelhető volt a sötétbarna, homokos álla
gúra korhadt, ácsolt deszkakoporsó nyoma. A koporsók
nak oldala, alja, néha a teteje is dokumentálható volt,
de nem kiemelhető. A koporsók alsó deszkáinak elbon-

tása után a legtöbb sírban, a sírgödrök északi és déli
végében, teljes szélességben kibontakozott egy-egy tég
lalap alakú beásás. Ezekben megtaláltuk a koporsók lá
bának(?) deszkamaradványait, amelyek 5-10 cm-re mé
lyültek a beásásba, tehát a sírgödör aljának szintje alá.
Általában véve a csontok jó megtartásúak voltak. Az el
temetettek közt hat nő, öt férfi és két gyermek volt.
A női sírok jellegzetes leletei a változatos alakú, kó
nikus, bikónikus, valamint korong alakú orsógombok.
A női viselet elemei az egyszerű bronz fülbevalók kis
granulált dísszel és a színes üvegpaszta-gyöngyök. Vas
kés, vascsat szinte minden sírban előfordult. A 141. sz.
férfisírban fogazott állatstílussal díszített, préselt bronz
szíjvéget, a 111. számúban díszítetlen szíjvéget találtunk.
A túlvilági étel- és italmellékletet tartalmazó edények
általában a fej mellett kerültek elő, ritkábban a lábak
nál. Egy esetben két edény is volt a sírban. Leggyako
ribb a gyenge minőségű, kézzel formált, kihajló pere
mű, szürke bögre. A 111. és 311. sz. sírokban csücskös
peremű fazekakat találtunk. A 3 1 2 . sz. sírban a bögre
peremét benyomkodással díszítették. A 470. sz. sír tojás
alakú edényének oldalát kör alakú bekarcolásokkal dí
szítették. Mindössze két korongolt edény került elő: egy
gömbös test{í, párhuzamos bekarcolásokkal díszített
bögre, és egy karcsú testü, vörös, füles bögre.
A késő Árpád-korban (13-14. sz.) árkokkal határol
ták, osztották a területet, ahol gödröket, tüzeló'helyeket
tártunk fel. A gödrök egy részében kevert hamus, égett,
paticsos betöltésben viszonylag sok kerámiatöredék volt.
Az egyik gödörben egy szenteltvíztartó töredékei, kő
burkolólapok és kerámia padlótégla-töredékek kerültek
elő. Különleges célra használták azt a mély árkot, ame
lyik aljában égésnyomok voltak, az árokhoz kitapasztott,
átégett falú félgödrök csatlakoztak. Feltételezzük, hogy
szárítás, füstölés, vagy valamilyen hőkezelés történt itt.
Három árok és hat gödör keltezhető a késő közép
korra-kora újkorra, egyik gödörben vassarkantyút ta
láltunk.
Munkatársak: Farkas Zoltán, Kiss Csaba (ELTE),
Hargitai András, Hatos János, Orha Zoltán (SZTE) ré
gészhallgatók; Bíró Csaba, Füredi Tibor, Hajdú Károly,
Jakucs János, Kiss Enikő, Kovács Dömötör, Kulcsár Zol
tán, Nagyistók Éva, Németh Dániel, Progli Szabolcs, Sas
Alexandra régésztechnikusok.
RÁCZ TrnoR - SrKLÓDI CsrLLA

2 3 6. Magya rcsanád hatá ra
(Csongrád megye) Ő, V?, Sza, Á
Az M43 autópálya Makó-országhatár szakasz tervezett
nyomvonalának régészeti terepbejárása során a telepü
lés határában az alábbi leló'helyeket regisztráltuk.
Börcsök-dűlő, 49. sz. lh.: A nyomvonal 48+00048+ 350 km-szakasza között nagy kiterjedés{í őskori és
szarmata (Kr. u. 3-4. sz.) telep felszíni nyomait találtuk
meg. Az autópálya 48+000 km-szelvényénél, Makó-cso
mópont közti országút déli oldalán a nyomvonal 200 m
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széles sávja keresztezi a Belez nevű medret. Az ÉK-DNy
irányú meder keleti oldalán, a mederrel párhuzamos
magaspart található, mely déli és északi irányban is
hosszan követi a folyót. Ezen a dombháton helyezkedik
el a 49. sz. régészeti lelónely, amely valójában nem egy,
hanem több, egymással párhuzamosan futó, keskeny
dombháton is megtalálható, melyek között kisebb mé
lyedések is vannak, azonban ezekben is lehetett felszíni
leleteket találni. A lelónely intenzitása alacsony, a nyom
vonal teljes szélességében és a nyomvonaltól É-ra ill. D
re egyaránt gyűjthetők leletek. A fellelt lelónely több,
korábbi terepbejárás során rögzített lelónellyel azono
sítható: Apátfalva 12-13., Magyarcsanád 1 1 -12.
Börcsök-dűlő, 50. sz. Zh. : A nyomvonal 48+50049+050 km-szelvénye között nagy kiterjedésű őskori,
szarmata és Árpád- kori település felszíni nyomait ta
láltuk meg. A Makó-Csanádpalota közti országúttól dél
re az autópálya nyomvonal eltávolodott a Belezi me
dertó1. Attól mintegy 500 m-re a meder környéki domb
hátakkal tagolt felszín helyett viszonylag egyenletes fel
színű területeken halad. A Belezi-csatornát követő ma
gaspart a 49+000 km-nél már ellaposodik, és egyhangú
vá válik. A vízparti magaspart ezen ellaposodó részén
helyezkedik el az 50. sz. lelónely. Kiterjedése követi a
domborzati viszonyokat, azaz a magasabb részeken le
het, az alacsonyabb részeken pedig nem lehet leleteket
találni. A lelónely intenzitása alacsony, ugyanakkor a
jelölt teljes szakaszon lehetett tárgyakat gylíjteni. Az őszi
bejárás során egyértelműen meg tudtuk határozni a le
lónely kiterj edését. A felszíni leletek kisebb-nagyobb fol
tokban jelentkeztek, de folytonosságuk nem szakadt
meg; kb. 90%-uk szarmata kori (4-5. sz.) . Néhány Ár
pád-kori töredék mellett még mintegy tucatnyi olyan
edénytöredéket találtunk, amely valószínlíleg a vaskor
ra keltezhető.
Nagyjöldele, 51. sz. Zh.: A nyomvonal 49+570 km
nél egy szarmata kori (?) település szórványos nyoma
mutatkozott. A 49. sz. lelónelytó1 keletre a 49+000 km
szelvényben a tervezett nyomvonal ellaposodó felszínlí
területen halad. A jelzett helyen, kis területen néhány
feltételesen szarmata korinak meghatározott töredéket
találtunk.
Munkatársak: Mészáros Patrícia, Paluch Tibor, Sós
kuti Kornél, Szalontai Csaba, Wilhelm Gábor régészek
(MFM) ; Benedek András, Pópity Dániel, Sátay Emese,
Tompa György régészhallgatók (SZTE) ; Katona Sándor,
Kulcsár Kornél, Máté Genovéva, Nagy Norbert régész
technikusok (MFM) .
SzALONTAJ CSABA

2 3 7. Majs, Ormány
( Ba ranya megye) V
2005. novemberben antennatorony alapozásánál vég
zett régészeti megfigyelés során kora vaskori objektu
mokra bukkantunk. November 22-én kibontottuk a göd
röt, melyben állatcsontokat és kerámiatöredékeket ta-

láltunk. Az objektum valószínlíleg szemetesgödör volt.
A benne talált kerámia jellemző darabjai a kora vaskori
déli kapcsolatokra utaló alacsony kis talpas tálka, illet
ve a Kárpát-medencei legkorábbi korongolást mutató
(imitáló) edénytöredékek.
A leleteket a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósá
gának Régészeti osztályának gylíjteményébe szállítottuk.
Munkatársak: Kárpáti Gábor régész, Nagy Gábor ré
gésztechnikus.
GÁBOR ÜLIVÉR

2 38. Makó hatá ra
(Csongrád megye) U, R, B, LT, Sza , A, Á, Kk
Az M43 autópálya Makó-országhatár szakasz tervezett
nyomvonalának régészeti terepbejárása során a telepü
lés határában az alábbi lelónelyeket regisztráltuk.
Dáli ugar, 41. sz. lh.: A nyomvonal 40+3 50-41 +650
km-e között nagy kiterjedéslí késő bronzkori, szarmata
és újkori település felszíni nyomait találtuk meg. Az au
tópálya a 40+3 50 km-szelvényénél ismét keresztezi az
É-D irányában folyó Száraz-ér medret, és ez a pont ké
pezi a 40. sz. lelónely végét. A 41 . sz. lelónely két me
derág közti félszigeten található, a Kovács-tanyától É
ra, a félsziget É-D irányú. A lelónely nagyobbik része a
nyomvonaltól É-ra található. A félsziget déli végében
egy markánsan kiemelkedő, mintegy 1 00x60 m-es ová
lis dombhát található, melynek a legmagasabb pontja a
nyomvonalon kívül fekszik, azonban a dombhát nagyob
bik része benyúlik a nyomvonalba. A szintvonalak felerő
sítése után kapott látvány, a helyszínen a felszínnel kap
csolatban észlelt morfológia alapján elképzelhető, hogy
esetleg erődített településsel állunk szemben. A felszí
ni leletek intenzitása közepes. A gyűjtött leletek mintegy
felét a késő bronzkorra keltezhetjük. A leletek mintegy
40%-át az amphórával a Kr. u. 2-3. századra keltezhető
szarmata leletek tették ki. Néhány újkori mázas edény
töredék és cseréppipa mellett egy pattintott vakaró ér
demel említést a leletek közül.
Dáli ugar, 42. sz. lh.: A nyomvonal 40+800-41 +150
km között nagy kiterjedésű őskori, szarmata, Árpád-ko
ri, és újkori település felszíni nyomait találtuk meg. Az
autópálya 40+ 750 km-szelvényénél szeli át az É-D irány
ban folyó Száraz-ér medrét. A mederbó1 kiérve a 42. sz.
lelónely magaspartján halad tovább a nyomvonal. A be
járt 200 m széles sávtól délre mintegy 250 m-re a Szá
raz-ér két medre és annak magaspartja kíséri a nyom
vonalat. Ezen a területen található meg a 42. sz. lelő
hely, amely így egy három oldalról körbefolyt félszige
ten fekszik. A felszíni leletek intenzitása közepes, de az
egész félszigeten lehetett nagy mennyiségű leletet gylíj
teni. Elsősorban a 200 m széles sáv jobb oldalán kerül
tek elő a leletek, a tengelytó1 balra lényegesen kevesebb
leletet gylíjtöttünk. A leletslíríísödés és a természetföld
rajzi tényezők alapján úgy tlínik, hogy a felfedezett ré
gészeti lelónely a nyomvonaltól D-re található félszige
ten összpontosul. A bejárt sávtól É-ra a dombhát foko-
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zatosan ellaposodik, majd teljesen eltűnik, ezeken a ré
szeken már nem is találtunk leleteket. Az őskori leletek
között rézkori, és kora bronzkori kézzel formált töredé
kek vannak. A lelónely legintenzívebb korszaka a szar
mata volt. Ebbó1 a korból a 2-3. századra keltezhető tö
redékek, egy terra sigillata- és amphóradarab is eló'ke
rült. Az Árpád-kort mindössze két apró korongolt töre
dék képviselte, míg az újkort a mázas edénytöredéke
ken kívül cseréppipadarabok is jelezték.
Dáli ugar, 43. sz. lh.: A nyomvonal 41 +450-42+000
km között nagy kiterj edésű település felszíni nyomait
találtuk meg. Az autópálya 41 +550 km-szelvényénél is
mét keresztülszeli a Száraz-ér újabb É-D irányú med
rét. A meder keleti partján húzódó magasparton, az egy
kori Bozsoki- és a Varga-tanyától délre fekszik lelóne
lyünk. A meder ugyan É-D irányban metszi a nyomvo
nalat, de ettó1 a ponttól északra és délre is Ny-K irány
ban halad tovább, azaz három oldalról körülveszi a le
lónely területét. A meder partján végig régészeti lelő
hely található. Keleti irányban a meder széles kanyar
ral ismét D-nek fordul, és a mederrel párhuzamos ma
gaspart fokozatosan ellaposodik K-i irányban, és ezzel
egyidejűleg megszűnnek a nyomok is. A leletek mintegy
50%-át a szar mata kerámia teszi ki. Az őskori darabokat
csak a tág, késő bronzkor-kora vaskor megjelöléssel le
het keltezni. Az avar kori falut hat töredék sejtette, míg
az Árpád-kort mindössze egy oldaltöredék képviselte.
Dáli tanyák, 44. sz. lh. : A nyomvonal 42+5 0043+500 km-e között nagy kiterjedésű település felszí
ni nyomait találtuk meg. Az autópálya 42+500 km-szel
vényénél halad át a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér csa
tornán. A csatorna K-i partján a korábban oly sokszor a
nyomvonal mentén folyó Száraz-ér ősi medre ismét köz
vetlen közelségbe kerül a nyomvonallal, ugyanis ezen a
szakaszon, mintegy 1,5 km hosszan követi a nyomvona
lat É feló1. A nyomvonal 200 m széles sávj a érinti a
42+500 km-tó1 a 43+400 km-ig az egykori medret. A me
der mentén futó magaspart ugyancsak benyúlik a nyom
vonal területébe. A meder partján végig régészeti lelő
hely található, így ahol a nyomvonal megközelíti a med
ret, ott a 200 m széles sávon belül is fellelhető a régé
szeti lelónely.
A 43+400 szelvénytó1 a meder É felé kitér a nyom
vonal melló1, és ezzel együtt a magaspart is eltávolodik
a nyomvonaltól. A korábbi markáns dombhátak egyre
inkább ellaposodnak, és egyre több kisebb-nagyobb mé
lyedés is megfigyelhető a nyomvonal területén. A régé
szeti lelónely intenzitása ettó1 a ponttól kezdve fokoza
tosan csökken, azonban egészen a 43+500 km-ig lehe
tett felszíni leleteket gyűjteni.
A lelónely intenzitása sűrű, nagyon sok leletet gyűj
töttünk, melyek kisebb-nagyobb foltokban jelentkeztek,
de folytonosságuk nem szakadt meg. Ez elsősorban az
Árpád-kori leletekre érvényes, ezeket ugyanis a teljes
jelölt szakaszon megtaláltuk.
A fellelt korszakok közül a kelta településnyomok
elsősorban a Száraz-ér medréhez közelebbi részeken ke-

rültek elő, a vaskorra keltezhető töredékek száma ala
csony.
A szarmata nyomok is elsősorban addig voltak ész
lelhetők, ameddig a magasparton, vagy annak közvet
len közelében haladt a nyomvonal, ebbó1 a korszakból
is csak kisebb mennyiségü leletet találtunk. Attól távo
lodva már csak Árpád-kori településre utaló felszíni nyo
mokat találtunk. Az Árpád-kori leletekkel kapcsolatos
fontos természetföldrajzi megfigyelés, hogy több Árpád
kori töredéket olyan területeken találtunk, amelyen a
bejárás idején a talajvíz nemcsak fenn volt a szántás te
tején, hanem annak mélysége néha elérte a fél métert
is. Feltételezzük, hogy az Árpád-kori település életében
a vízraj zi adottságok jobban kedveztek a megtelepedés
nek, sokkal alacsonyabb lehetett a talajvíz szintje.
Az Árpád-kori falu területéró1 nagyon nagy mennyi
ségű kerámiát tudunk gyűjteni, köztük j ellegzetes fa
zék-, fedőtartós fazék-, bogrács- és más edénytöredéke
ket is. A leletek elsősorban a 200 m széles sáv bal olda
lán kerültek elő, a tengelytó1 jobbra lényegesen keve
sebbet gyüjtöttünk.
Dáli tanyák, 45. sz. lh.: Az autópálya 44+500 km
szelvényénél a nyomvonalat ismét keresztezi az É-D
irányban folyó Száraz-ér, majd egy nagy S-kanyar után
ismét D felé folyik tovább. A meder előtti rendkívül eny
hén kiemelkedő „dombháton" tucatnyi Árpád-kori ke
rámiát találtunk. A leletek a két meder közti keskeny
sávban helyezkedtek el .
Igási ugar, 32. sz. lh. : A nyomvonal 35+1 50-35+900
km között nagy kiterjedésű őskori, szarmata kori, Ár
pád-kori és késő középkori település felszíni nyomait
találtuk meg. Az autópálya 35+500 km-szelvényénél a
nyomvonal 200 m széles sávjának É-i széle érinti a nyom
vonallal párhuzamosan folyó egykori medret és annak
déli partvonalát. A nyomvonal egy kifli alakú meder
magaspartján halad K felé. A meder partján végig régé
szeti lelónely található, így ahol a nyomvonal megköze
líti a medret, ott a 200 m széles sávon belül is fellelhető
a régészeti lelónely. A felszíni leletek intenzitása köze
pes, kisebb-nagyobb foltokban jelentkeztek, de folyto
nosságuk nem szakadt meg. Az Árpád-kori leleteket a
teljes j elölt szakaszon megtaláltuk. Az Árpád-kori töre
dékek között cserépbográcsok, korongolt fazekak kerül
tek elő. A szarmata (Kr. u. 2-5 . sz.) és Árpád-kori lele
tek mellett néhány kézzel formált díszítetlen oldaltö
redéket is találtunk, amelyeket pontosabb korszak-meg
határozás nélkül az őskorra kelteztünk. Elsősorban a
200 m széles sáv bal oldalán kerültek elő a leletek, a
tengelytó1 jobbra lényegesen kevesebbet gyűjtöttünk.
Hosszirányban pedig elsősorban a lelónely Ny-i végén
lehetett több felszíni leletet találni.
Igási ugar, 33. sz. lh.: Az autópálya 3 6+000 km-szel
vényében a nyomvonal eltávolodik az előző lelónelynél
leírt vízfolyástól. Az egykori medret kísérő felszíni tér
képződmények azonban még a 36+050 km-nél is keresz
tezik a nyomvonalat. Egy ilyen, ÉNy-DK irányú, eny
he, a környezetébó1 alig kiemelkedő dombháton, kis ki-
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terjedésű területen került elő a 33. sz. lelónely. A domb
hát és a lelónely területét is átlósan keresztezi a nyom
vonal. A felszíni leletetek szinte kizárólag csak az alig
kiemelkedő dombháton fordultak elő, az annál mélyeb
ben fekvő részeken alig, vagy egyáltalán nem voltak le
letek. A lelónely K-i végét a nyomvonalnak a 36+500
km-szelvényének vonalában találtuk meg. A nyomvo
nal 36+375 km-nél már csak a 200 m széles bejárt sáv
tól D-re voltak leletek. Míg a bejárt sáv É-i részén a
36+050 km körül lehetett az első leleteket találni, addig
a sáv déli részén csak mintegy 150-200 m-rel késóbb
jelentek meg, pontosan azon a helyen, ahol a 200 m
széles sáv elérte az átlós irányú dombhátat. A lelónely
K-i, DK-i végében néhány késő középkori és újkori ke
rámiát találtunk. Az Árpád-kori leletek között koron
golt fazekak és cserépbográcsok kerültek elő.
Noha a 3 2 . sz. lelónely területétó1 egyértelműen el
választja egy mintegy 250-3 00 m széles leletmentes sáv,
elképzelhető, hogy a nyomvonaltól É-ra a két lelónely
valójában összeér.
Igási járandó, 34. sz. lh.: Az Igási út 38 km-nél fekvő
Görbe-tanyától keletre mintegy 400 m-re, a nyomvonal
37+150 km-ben egy É-D irányú, a környezetébó1 alig
kiemelkedő enyhe dombhát található. A dombhát K-i
széle egy É-D irányú, ívelt vonalú mederre támaszko
dik, és azzal párhuzamosan futva keresztezik a nyom
vonalat és a 200 m széles bejárt területet. A meder feló1
a partoldal meredek és markáns. Az autópálya a 3 7+420
km-szelvényénél keresztezi a medret. A felszíni leletek
intenzitása ősszel ritka volt, a második bejárás során tűnt
sokkal intenzívebbnek a leló'hely. A gyűjtött leletek kö
zül a kézzel formált vaskori darabok elsősorban a bejárt
sáv bal oldalán kerültek elő a medertó1 távolabb. A me
der közelében viszont ezek a kézzel formált darabok a
bejárt sáv teljes szélességében előfordultak. A leló'hely
Ny-i végén, azaz a 37+150 km-szelvény közelében in
kább az újkori darabok voltak többségben. A felgyűjtött
töredékek között néhány olyat is találtunk, amelyek pon
tosabb korszakolás nélkül az őskorra keltezhetők. Ugyan
csak kis mennyiségben találtunk Kr. u. 2-5 . századra
keltezhető szarmata, szürke korongolt kerámiát. Az Ár
pád-kori település nyomait csak a meder közvetlen kö
zelében észleltük, és ott is elsősorban a bejárt sáv déli
részén. A nyomvonaltól D-re fekvő vízparti magasparton
azonban lényegesen több Árpád-kori töredék került elő,
így arra következtettünk, hogy az Árpád-kori település
elsősorban a bejárt sáv déli részén, illetve attól délre
helyezkedik el.
Igási járandó, 35. sz. lh.: Az Igási út 38 km-nél fekvő
Görbe-tanya mögött, a nyomvonal 36+ 750 km-nél egy
a környezetébó1 alig kiemelkedő enyhe dombhát talál
ható. A dombhát és a tanya közti kis területen több tu
cat kerámiatöredéket találtunk.
Igási járandó, 3 6. sz. lh. : Az autópálya a 3 7+500 szel
vényben keresztezi a Száraz-ér medrét. A meder és a
Rákosi út közti szakaszon szinte a nyomvonal teljes
hosszában észlelhetők voltak a leló'hely felszíni nyomai.

A folyómeder ezen a szakaszon egy É-D irányú vízfo
lyás, amely pontosan a nyomvonal 3 7+500 szelvényé
ben kanyarodik K-i irányba. A Száraz-ér ettó1 a ponttól
kezdve több kilométeren keresztül követi az M43 au
tópálya nyomvonalát. A folyó kanyargó medre, lefű
ződött ágai számos alkalommal keresztezik a nyomvo
nalat. A 3 7+500 szelvényben a meder K-i partján egy
kb. 150 m széles magaspart után a nyomvonal az ér egy
keskenyebb, lefűződött, és az erózió következtében jó
részt feltöltődött mederágat keresztez. A szántóföld ma
gas víztartalma alapján egyértelmű, hogy ez egy egyko
ri mederág lehetett. Ennek megfelelően egy mintegy
100 m leletmentes sávot találtunk, azonban az egykori
mederbó1 kijőve egy újabb magaspartot értünk el, ame
lyen tovább folytatódtak a korábban lokalizált leló'hely
felszíni nyomai. A Rákosi út mentén található Matyelka
tanya mögötti egyik É-D irányú markáns dombháton
azonban már egyre csökkenő számban kerültek elő a
leletek. Ebbó1 arra lehet következtetni, hogy a leló'hely
központi része közvetlenül a folyópart mentén találha
tó. Északi irányban, a bejárt sáv bal oldalán is sikerült
egyértelműen meghatározni a lelónely kiterj edését. Az
itt húzódó gázvezeték jelzi a lelónely É-i határát. A lelő
hely déli szélét egyértelműen a Száraz-ér medre jelölte
ki. A felszíni leletek intenzitása sűn'.í, kisebb-nagyobb
foltokban j elentkeztek, de folytonosságuk nem szakadt
meg. A nagy mennyiségben gyüjtött leletek között szar
mata kori (Kr. u. 3-5. sz.) festett táltöredékek, kavicsos
soványítású fazéktöredékek, hordó alakú edény-, hom
bár-, tál-, korsótöredékek, meredek falú táltöredékek ke
rülte elő. A leletek mintegy 90%-a a szarmata korra te
hető. Az Árpád-kori töredékek között korongolt fazék-,
és bográcsdarabok, illetve a késő Árpád-korra keltezhe
tő fehér fazéktöredékek is voltak. Néhány mázas edény
töredék a 17-18. századra keltezhető. Két darab homok
kal soványított, kézzel formált töredéket is találtunk,
amelyek minden valószínűség szerint az őskorra keltez
hetők.
Igási ugar, 3 7. sz. lh.: A 36. sz. lelónelytó1 keletre a
Rákosi út mentén található Matyelka tanya mögött lé
vő keleti É-D irányú markáns dombháton kerültek elő
a leletek, melyek minden bizonnyal összefüggésben van
nak a 36. sz. lelónelyen felfedezett szarmata kori tele
püléssel. Mivel azonban a két leló'hely között mintegy
200 m széles leletmentes sávot észleltünk, és semmi
lyen olyan természetföldrajzi tényező nincs, amely a le
lónelyet kettévághatta volna, ezeket a leleteket önálló
számmal rögzítettük. Rendkívül kis számban találtunk
leletet, ami bizonytalanná teszi a leló'hely létét. A lele
tek között a szarmata (3-4. sz.) darabok mellett két ap
ró kaviccsal soványított kézzel fo rmált töredéket is ta
láltunk, amelyeket feltételesen az avar korra kelteztünk.
Járandószék, 38. sz. lh.: A Rákosi út 68+700 szelvé
nyében található Szilágyi-tanyától D-re helyezkedik el
a leló'hely. Területét délró1 a Ny-K irányú Száraz-ér sze
gélyezi, és ezzel le is határolja annak kiterjedését. Északi
irányban a lelónely széle alig érte el a nyomvonal 200 m-
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es sávjának É-i szélét. Keleti irányban is egyértelműen
lehatárolható az egykori Árpád-kori falu: a nyomvona
lat ugyanis a 38+700 szelvényben ismételten keresztezi
a Száraz-ér, és az ér partján már nem is lehetett felszíni
leleteket találni. A lelónely intenzitása ritka, közepes.
A gyűjtött leletek 95%-a Árpád-kori kerámia volt. Első
sorban a 200 m széles sáv jobb oldalán és a nyomvonal
tengelyében kerültek elő, a tengelytó1 balra lényegesen
kevesebbet gyűjtöttünk. Az egykori falu súlypontja va
lószínűleg a folyómeder közelében lehetett. A lelónely
Ny-i végében csak néhány kerámia jelezte halványan a
lelónelyet. Az Árpád-kori leletek mellett néhány, bizony
talanul szarmata korinak meghatározott töredéket is ta
láltunk.
Járandószék, 3 9. sz. lh. : Az autópálya 38+850 km
szelvényénél a nyomvonal ismét keresztezi az előző le
lónelynél leírt Száraz-ér, Ny-K irányú medrét. A me
der K-i oldalán, az egykori Paku-tanyától É-ra, az enyhe
emelkedésű partoldalban találtuk meg a lelónelyet.
Mintegy 100 m hosszan tudtunk felszíni leleteket gyűj
teni a magasra nőtt őszi vetésű gabonában, azonban a
lelónely intenzitására, pontos elhelyezkedésére és bel
ső struktúrájára nézve nem tudtunk egyértelmű adato
kat gyűjteni. A kevés felszíni lelet ellenére sem lehet
kétséges a lelónely léte. Leleteket csak a 39+000 km
szelvényben található erdősávig tudtunk gyűjteni,
ezután már nem találtunk újabb darabokat. A leírt lelő
helytó1 K-re mintegy 200 m-re azonban egy újabb szar
mata kori település maradványait találtuk meg. Ez alap
ján joggal feltételezhetjük, hogy a 39. és a 40. számon
nyilvántartott régészeti lelónely valójában egy telepü
lés két részlete lehet.
Járandószék, 40. sz. lh.: Az autópálya 39+000 km
szelvényénél található erdősáv Ny-i oldalánál ért véget
a 39. számon nyilvántartott régészeti lelónelyünk, amely
egy szarmata kori település volt. A második bejárás so
rán azonban az erdősáv K-i oldalán is előkerültek a szar
mata kori leletek. A 3 9+250 km-szelvényben egy föld
úton és egy csatornán átkelve pedig már a tábla legele
jén elkezdtünk leleteket találni. Mivel a 39. és a 40. sz.
lelónelyek korszaka egymással azonos, azt feltételezzük,
hogy a lelónely egy települést alkot. A lelóbely a Szá
raz-ér jobb partján található, a mederrel párhuzamo
san futó magasparton. Nem a meder feló1 nézve a lelő
helyet, annak területe a környezetébó1 alig emelkedik
ki. Ennek ellenére a királyhegyesi úttól ÉNy-ra eső táb
lában a lelónely nem terjedt túl ennek az enyhe domb
hátnak a nyugati és déli oldalán. Pedig csak alig félmé
ternyi a két terület közti szintkülönbség. A szarmata kori
(3-4. sz.) település területét É-ról, D-ró1 és K-ró1 telje
sen körbeveszi a Száraz-ér. A felszíni leletek intenzitása
közepes, nagy mennyiségű leletet gyűjtöttünk, melyek
kisebb-nagyobb foltokban jelentkeztek, de folytonossá
guk nem szakadt meg. A királyhegyesi úttól K-re eső
részeken a szarmata kori település nyomai mellett újabb
korszakok emlékei is feltűntek. Közvetlenül a vízparti
részeken, a 40+000 km vonalától K-re a bejárt 200 m-es

sávon belül az újkőkori Tisza-kultúra töredékeit, vala
mint kora- és késő bronzkori darabokat találtunk.
Ugyancsak a vízparti sávban, a bejárt terület tengelyé
ben, j obb oldalán és attól jobbra nagy kiterjedésű Ár
pád-kori falu maradványára bukkantunk. Az Árpád
kori lelónely nagy része kívül esik a bejárt sáv déli ha
tárán. Az Árpád-kori töredékek között korongolt bog
rácsok, fazekak darabjai is előfordultak. Viszonylag
nagy mennyiségben találtunk kavicsos soványítású,
kézzel formált és korongolt fazéktöredékeket, amelye
ket a késő avar korra kelteztünk.
Munkatársak: Mészáros Patrícia, Paluch Tibor, Sós
kuti Kornél, Wilhelm Gábor régészek (MFM) ; Benedek
András, Pópity Dániel, Sátay Emese, Tompa György ré
gészhallgatók (SZTE) ; Katona Sándor, Kulcsár Kornél,
Máté Genovéva, Nagy Norbert régésztechnikusok
(MFM) .
SZALONTAI CSABA

2 3 9 . Mecsér határa
(Győr-Moson-Sopron megye) Á, Kö
2005. március 14-én helyszíni szemlét végeztem régé
szeti hatástanulmány készítéséhez. A Felszabadulás ut
cától D-re tervezett lakóterület-fejlesztés területén ko
ra Árpád-kori kerámiatöredékeket gy{íjtöttem. A lelő
hely egy hajdani Duna-ág K-i magaspartján található.
A Felszabadulás utca É-i oldalán az előző lelónely
tó1 mintegy 200 m-re ugyanazon kiszáradt folyómeder
mellett 2-3 darab középkori edénytöredéket és nagyobb
számú újkori töredéket találtam.
TAKÁCS KÁROLY
2 Li 0 . Meszlen határa
(Vas megye) Ő, A, Á, Kö
2005. április 2 1 -én terepbejárást végeztünk a Kőszeg
paty és Meszlen közt létesítendő szélerőműpark terü
letén.
Csaposi-díilő: A Szombathely-Csepreg főútvonaltól
K-re, a község közigazgatási határának ÉNy-i szegleté
ben - közel a vasasszonyfai határhoz - elszórtan némi
őskori és középkori kerámiatöredék került elő.
Eresztényi-dűlő: A település Ny-i határában, az út
tól É-ra, kb. 50 m-re, a Rátka-patak ÉNy-i oldalán na
gyon kevés Árpád-kori és középkori kerámiát gyűjtöt
tünk, valamint egy darab avar edényke oldaltöredékét.
A leletek szórványosan kerültek elő.
Malomúti Közép-dűlő: A község Ny-i határában, a
Kőszegpatyot Meszlennel összekötő közlekedési úttól D
re kb. 300 m-re, a Rátka-patak Ny-i oldalán, közvetle
nül a patak mellett a szántásban habarcsos kavics és
építőkőtörmelék hevert nagy területen, továbbá Árpád
kori és középkori leletek nagy mennyiségben, valamint
kevés őskori kerámia szórványosan.
Munkatárs: Vámos Gábor.
lLON GÁBOR
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2 -4 1 . Mezőszemere, Ú r-rét
( H eves megye) U, R
A lelónelyeket a Tiszaújváros-Százhalombatta vezeték
szakasz 2004-ben végzett terepbejárásai során fédeztük
fel Mezőszemere ÉNy-i határában.
I. lelónely: Az Úr-rét-dűlő déli peremén a felszíni
leletek egy kisebb kiemelkedésen szóródtak. A 2005 .
őszi megelőző feltáráson csak egy 20 m-es szakaszon
találtunk régészeti j elenségeket. Két kisebb gödröt tár
tunk fel, gyér leletanyaguk rézkori telepjelenségekre
utal.
III. lelónely: Az Úr-rét-dűlő déli peremét jelző fasor
térségében fekszik. A felszíni leletek egy 40-50 m suga
rú körben szóródtak. 2005 őszén megelőző feltárást vé
geztünk. A lelónelyen az újkőkor középső, valamint a
rézkor késői szakaszából származó településnyomok ke
rültek elő. A biztonsági sávval együtt végül is 5 m szé
lességűre növelt felületen 100 m hosszan, 17 sekély
mélységű, az agyagos-kavicsos altalajba alig belemélye
dő, sötétebb betöltésű foltot, vagy gödröt ástunk ki, me
lyek közül csupán 4-5 szolgáltatott komolyabb mennyi
ségű, értékelhető leletanyagot. A feltárt objektumok se
kély m élysége miatt nem lehetett pontosan megítélni,
hogy vaj on csupán az egykori j árószint betaposott ma
radványait, vagy egykor tenylegesen a földbe mélyedő
objektumok nyomait (sár- vagy agyagkitermelő gödrö
ket) találtuk-e meg. A legnagyobb és egyben a legtöbb
leletet tartalmazó folt egy nagy omladékhalom volt, sok
paticsdarabbal és köztük szórványos AVK töredékekkel.
A gödör vagy omladékhalom körül cölöpnyomok is ki
rajzolódtak, nyilván az egykori ház helyét jelezve. A cö
löpnyomok elhelyezkedése valamiféle szögletes struk
túrára utalt, azonban ennek körvonalait pontosan nem
sikerült tisztázni. A késő rézkori objektumok közül há
rom tartalmazott jellegzetes badeni leletanyagot és sok
állatcsontot, ezek az altalajba is jobban bemélyedtek,
mint a többi folt.
DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ

2 -4 2 . Mezőszemere, Ú r-rét I I .
( H eves megye) U, R, Kö
A lelónely (ebben a dú1ó'ben a 2. sz.) Mezőszemere ÉNy-i
határában, egy alapvetően sík tájból kiemelkedő hátsá
gon helyezkedik el, amit egy É-D irányú mezőgazdasá
gi út keresztez. 2005-ben a terepbejárási adatok alapján
egy 300 m hosszú, 1 m széles árokszakasz feltárását kezd
tük meg.
Nagyszámú régészeti jelenséget regisztráltunk: a le
lónely Ny-i részén a szakálháti kultúrába sorolható tá
rológödröt és több késő rézkori (Baden) telepjelenség
objektumait tártuk fel, csekély számú leletanyaggal.
A K-i részen fó1eg középkori telepj elenségeket fi
gyeltünk meg. Itt árok és árokrendszerek domináltak,
amiket elvétve egy-egy tárológödör és egy kút szakított
meg.
DANYI JózSEF

2 -4 3 . Mezőszemere, Zsidó-tag
(Heves megye) R, Sza
2005 második felében kezdtük meg Mezőszemere és Bol
dog között a megyét K-Ny-i irányban átszelő termék
vezeték leletmentő ásatási munkáit. Az árkokat 5 m szé
lességben kutattuk és dokumentáltuk.
Kr. u. 2-3 . századi császárkori település, valamint
késő rézkori település részleteit tártuk fel. Közöttük 14
gödör, cölöpszerkezet és verem, valamint néhány, első
sorban zsugorított temetkezés.
Munkatársak: Földi Valéria kultúr-antropológus, Ke
lemen Péter történész, Szeredi István ásatási technikus,
Végh Henrik média technikus, Bíró Péter, Bíró Ádám
régészhallgatók, Varga Emese, Tóth Zsolt főiskolai hall
gatók, Csillag Tamás, Erdész Ede, Kovács János.
FODOR LÁSZLÓ

2 -4 -4 . Mérges, Tá los
(Győr-Moson-Sopron megye) B
2005. június 9-én helyszíni szemlét tartottam a Mérges
és Rábacsécsény határába tervezett útépítés nyomvo
nalában. A lelónely közvetlenül a nyomvonalon, a Holt
Rábától hozzávetó1eg 100 m-re fekszik, egy az ártérbó1
kiemelkedő kis dombon. A domb tetején nagyfeszült
ségű villanyoszlop áll. A szántásban m egfigyelhető volt
nagyszámú bronzkori cserép, továbbá számos csonttö
redék és pattintott kovapenge. A dombtetőn és a déli
lejtőn sűrűsödtek a leletek.
LosoNczr MÁTÉ

2 -4 5 . Miskolc-Diósgyőr, vár
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á, Kk
Óvodakert, Vár u. 20.: 2005 augusztusában szondázó ása
tást végeztünk a 32532/1 és 32532/2 hrsz. területen. A
kutatás célja a feltöltési rétegek tisztázása, ill. az esetle
gesen előforduló külső falak dokumentálása volt. Négy
kutatóárkunkban nagyjából azonos mélységben j elent
kezett a szürke, homogén agyagréteg, mely azonosnak
tűnt a Déryné-ház előtti terület kutatóárkaiban jelent
kezett réteggel, itt azonban sekélyebb mélységben, kb.
150 cm mélyen találtuk meg. Amennyiben ez a szürke
agyagréteg a várárok mélyítése alkalmával került ide a
késó'bbi „vársíkra", úgy a II. és IV. sz. kutatóárkokban
200 ill. 250 cm mélyen m egtalált, Árpád-kori objektu
mok egy a várárok mélyítésénél eló'bb létező telepje
lenség maradványai. A szondázás területén kőfalakra
utaló nyomokat nem találtunk.
Várfürdő: 2005 szeptemberében szondázó feltárást
végeztünk a 32817 hrsz. területen. A kutatás célja az egy
kori fürdőépület helyének megállapítása, ill. alapjainak
kutatása volt. Megtaláltuk az egykori épület Ny-i és É-i
külső falának egy-egy részletét. Az É-i fal alapozását ku
tatva 60 cm mélységben, a betonnal kevert alap alatt egy
kb. 20 cm-re kiugró, egyöntetűen nagyméretű mészkő
bó1 készült alapozást észleltünk 180 cm mélységig, ahol
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is a feltörő talajvíz miatt a falat tovább nem követhettük.
Az alapozás melló1 késő középkori mázas cseréptöredé
kek, agyag lábas-lábak, vasszögek, üvegtöredékek kerül
tek elő, valamint egy fekete, kis bütyökdíszes őskori edény
töredék, mely másodlagos helyzetben lehetett itt.
LovÁsz EMESE

2 Li6 . Miskolc, Felső-hám or, Herman Ottó-barlang
( Borsod-Aba új-Zemplén megye) Pa
A Miskolci Egyetem BTK Ős- és Ókortörténeti Tanszé
ke 2005. december 3-án mintavételező feltárást végzett
a Herman Ottó-barlang csarnokának hátsó, ÉK-i szikla
fülkéj ében. A feltárás célja az 1915-ös, Kadié Ottokár
vezette kutatások revíziójaként a korábban leírt réte
gek azonosítása és barlangi üledékek begyííjtése paleon
tológiai, szedimentológiai elemzés, valamint abszolút
korhatározás céljára. A kutatás során holocén és pleisz
tocén rétegeket egyaránt sikerült beazonosítanunk, s
azokból összesen 3 0 kg üledékmintát, valamint kis
mennyiségű faszenet és állatcsontot gyűjtöttünk be.
RINGER ÁRPÁD

2 Li 7. Miskolc, Rá kóczi u tca 5-7.
( Borsod-Aba új-Zem plén megye) Á, Kk, Kú
2005. február 1 -25. között a miskolci Herman Ottó Mú
zeum megelőző feltárást végzett a belvárosi Béke-mozi
területén. A tervezett rekonstrukció során a moziépü
let belső, valamint külső részein szintsüllyesztést, pin
ce kialakítását, árkád alapozását tervezték, ami a régé
szeti lelónely pusztulásával jár.
Ugyanezen a régészeti lelónelyen - a Rákóczi u. 1.
sz. alatt (Sötétkapu, a 2005-ben kutatott területtel azo
nos középkori telek) - a Komáromy József vezette 1955ös régészeti feltárás 3 m vastag, 2000 éves időszakot
átölelő rétegsort talált.
A 2005. évi kutatás célja az 1955-ben már kutatott
telek déli, Szinva felé eső területének építéstörténeti
vizsgálata volt.
Szelvényeink a mozi belső kialakításához igazodtak.
A háló tájolása 3 fok eltéréssel É-D irányú volt. A kuta
tott területet három 10x10 m alapterületű szelvényre
osztottuk, melyeken belül, 1 m vastag tanúfalakkal el
választva, 4-4 négyzetet jelöltünk ki.
Az előkerült legkésó'bbi, régészeti módszerekkel
meghatározható jelenség az Sl-j elű épületrész volt: L
alakú, É-D irányba tájolt, 4 helyiséges, és egy ehhez kap
csolódó, K-Ny irányba tájolt, legalább kéthelyiséges épü
letrészbó1 állt. Ettó1 Ny-ra, az épülethez kapcsolódott
egy kaviccsal lefedett udvar, az épület K-i, külső járó
szintjét szintén kavics fedte. Az udvar szintjének hasz
nálata a pénzleletek alapján 19. századi. A kaviccsal le
fedett udvarhoz - annak ÉK-i sarkában - tartozott egy
4 m mély, homokkő-kávákkal kirakott kút.
Az épület alatt előkerült egy késő középkori-kora
újkori kerámiával keltezett gödör, melybó1 16. századi

pénz került elő. Az épület alatt talált másik régészeti
jelenség egy középkori (Árpád-kori?) eredetű kőkemen
ce omladéka és kiégett tapasztása.
Az udvar S21 jelű kavicsrétegének szintj e alatt elő
került egy korábbi kút. A kavicsréteg elbontását köve
tően, feltehetően az Sl -jelű épület előtti időszakból két
cölöplyuksort figyeltünk meg. Az egyik É-D, a másik
K-Ny irányú. Feltehetően az itt található telek határoló
palánksorának nyoma volt.
A fenti jelenségek alatt már a Szinva kiöntései által
lerakott kavicsrétegeket találtuk.
A 78 objektumból eló'került leletanyag többségében
mázatlan cseréptöredék. Néhány habán és mázas töre
dék is van az anyagban. A S 60-as objektum leletanyaga
egy kályha darabjai; 14 objektumból néhány üvegtöre
dék is felszínre került. Többségük erősen korrodált ál
lapotú huta termék.
Négy különböző objektumban találtunk érmeket:
egy Habsburg (Ferdinánd-Miksa-Rudolf) dénár hami
sítványt; I. Ferenc 1 krajcárosát (1800 Szomolnok) ; II.
Rákóczi Ferenc Polturát (1705 Körmöcbánya) ; I. Lipót
1 krajcárosát (1695 Augsburg) .
PuszTAJ TAMÁS

2 Li 8. Mogyoród, Som lói u tca
(Pest megye) B
2005. augusztus 26-án szakfelügyeletet végeztem a telken
zajló földmunkáknál. A Somlói utca ezen része a Klastrom
domb déli oldalába ásott pincesort jelenti (a Klastromdom
bon állt a 11. sz. végén alapított bencés kolostor). Az 54 m2
alapterületű présházhoz 50 cm széles, 55-60 cm mély sáv
alapot ástak. A Ny-i alapárok K-i falában sötétbarna, eny
hén humuszos homok alatt 176 cm hosszú, 58 cm mély,
égett, fekete-vörös színű folt mutatkozott, amelybó1 néhány
kicsi bronzkori cserepet szedtem ki. Közvetlenül mellette
34 cm átmérőjű, 48 cm mély, cölöplyukra emlékeztető
beásás rajzolódott ki. Mindkét jelenség tiszta sárga homok
ba mélyült, amelyet a helyiek elmondása szerint régeb
ben hordtak ide a terület feltöltésére. Ebben az esetben a
bronzkori cserepek másodlagos helyzetben vannak.
Amennyiben mégis eredeti helyzetben levő régészeti ob
jektumokról van szó, ez a mogyoródi 1 . sz. lelónely kis
mértékű déli irányú kiterjedését jelenti.
KővÁRI KLÁRA

2 Li 9 . Mogyo rósbá nya, Újfa l usi dombok
( Komárom-Esztergom megye) Pa
Az 1982-ben terepbejáráson megtalált felső paleolit te
lepen a 2005. évi ásatás volt a hatodik szezon. A Würm
eljegesedés utolsó hideghulláma körüli Ságvár-időszak
legnagyobb kiterj edésű lelónelyén folytattuk a III. sz.
települési folt 1986-ban elkezdett feltárását. A 2005. évi
ásatás eredményei:
- A leletmentes 8 szelvény a nagy települési folt
déli határát határozza meg.
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- Az e (és a 2001 . évi p) szelvény keleti széle egy
ben a települési folt K-i határa is. A leletek és a telepü
lési jelenségek, bár nem tűntek el teljesen, oly mérték
ben megritkultak, hogy a szelvény további bővítése nem
látszott indokoltnak. A települési folt K-Ny-i kiterjedé
se így elérte a 22 m-t, ami hazai őskőkori ásatási gyakor
latban szokatlan.
- A stratigráfiában az előző ásatásokhoz képest ér
telemszerűen semmi változás, a kultúrréteg 160-180
cm-en jelentkezett, ahogyan a platón É felé egyre vas
tagodott a lösz. Délre, a patakvölgy felé a fedő lösz le
pusztult, elvékonyodott, a kultúrréteg kiékelődött, en
nek köszönhetően került elő maga a telep (és annak két
települési foltja) .
- Települési jelenségek: hamus-faszenes elkent fol
tok, okkerszemcsék, szilánkok, gyártási hulladék, kevés
eszköz, néhány fosszilis ékszercsiga és koralldarabka.
- A gyér fauna rossz megtartású, Equus és Rangifer.
- A lelónely radiokarbon kora 19 OOO BP. (A legújabb
TL eredményekre még várnunk kell) .
T. DOBOSI VIOLA

2 50. Monor, Tetei-dűlő
( Pest megye) U, B, Sza , Kk
2005 márciusában terepbejárást végeztünk a Gomba-I.
jelű szénhidrogén bányatelek területén. Előzetesen a bá
nyatelek kb. 43 ha területén egy (Gomba 3.), K-i része
mellett két (Gomba 4„ 5.) lelónelyró1 volt tudomásunk.
A terepbejárás során a bányatelek DNy-i, kisebbik ré
szén (Monor község közigazgatási területén) 4 új lelő
helyet figyeltünk meg.
A bányatelek déli részén, ÉNy-DK-i irányú, ellapo
sodó dombháton elszórtan találtunk őskori, szarmata cse
repeket, néhány késő középkori töredéket kb. 300x100150 m-es területen. A lelónely kiterjedése nem egyértel
mű (13. lh.).
A bányatelek Ny-i részén, ÉNy-DK-i irányú domb
hát tetején késő középkori (?) edénytöredéket gyűjtöt
tünk (14. lh.).
A bányatelek déli részén, ÉNy-DK-i irányú dombhát
DK-i részének tetején és a DNy-i lejtő felső részén kevés
bronzkori(?) , szarmata és késő középkori edénytöredék kb.
230x100-120 m-es területen szórványosan jelezte a lelő
helyet, melynek kiterjedése nem egyértelmű (15. lh.) .
A fenti dombháton újkőkori és késő középkori
edénytöredékeket gyűjtöttünk kb. 80-90x40 m-es terü
leten. A lelónely kiterjedése bizonytalan (16. lh.) .
A terepbejárás leletanyaga a ceglédi Kossuth Mú
zeumba került.
DINNYÉS lSTVÁN

2 5 1 . Mosonmagya róvár, Kis u tca 30.
(Győr-Moson-Sop ron megye) Á
2005 augusztusában Mosonmagyaróvár mosoni város
részén, a Királydomb déli oldalán fekvő telken alapok

ásását kezdték meg. A terület az egykori ispáni suburbi
umhoz tartozott. A közvetlen környéken több ásatás is
folyt már, ahol Árpád-kori leletek, telepobj ektumok ke
rültek elő, illetve a gázvezeték építésénél épp e telek
előtti útszakaszon egy ép edény is, amely építőáldozat
lehetett, egy bekarcolt vonaldíszes fazékban apró vas
szöget találtunk.
A most kutatott telek felszínén, még a földmun
kák előtt nagy mennyiségben gyűjtöttünk Árpád-kori
kerámiát: bográcsok, fazekak, fedők karakterisztikus tö
redékeit.
Az ásatást csak az alapozási árokban végezhettük
el, ahol 10 objektumot tártunk fel. A 9 cölöplyuk mel
lett egy kisebb tárológödör került elő. A leletanyag (ál
latcsont, vasdarab, kerámiatöredékek) harmonizál a fel
színi gyűjtéssel, illetve a környező lelónelyek adataival,
a 1 2 . századra datálható.
ASZT ÁGNES

2 5 2 . Nagya tád, Henészi homokbá nya
(Somogy megye) Á
2005. augusztus-szeptemberben megelőző régészeti fel
tárást végeztünk a Henész nevű városrészen, „Bukovica
dűló'" megjelöléssel ábrázolt területen üzemelő homok
bányában, annak kiterjesztése előtt.
A 0542/10 hrsz. bányatelken az előzetes bej árás
alapján késő Árpád-kori, középkori településjelenségek
előkerülésére lehetett számítani. A feltárás során a ko
rábbi bányászat által megkímélt, kb. 1500-2000 m2-nyi
területbó1 mintegy 250 m2-nyi terület bizonyult régé
szeti lelónelynek. Itt összesen tizenhárom 14-15. száza
di objektumot figyeltünk meg és tártunk fel.
A területet nagyjából középen átszelő 1 2 0 kV-os
villamos távvezetéktó1 D-re eső területen valószínű
leg egy kemence maradványait sikerült részben meg
mentenünk. A kemencének és előterének a Ny-i fele
maradt meg. Kevés késő Árpád-kori edénytöredék ke
rült elő beló1e, pár darabot a tűztér tapasztásában ta
láltunk meg.
A villanyvezetéktó1 É-ra eső területen 1 2 további
különböző jelenség, nagyrészt meghatározhatatlan funk
ciójú gödör, egy sekély árok, és egy szintén sekély, tég
lalap alakú hamusgödör került felszínre. Többségük va
lamilyen égetési tevékenységhez kapcsolódott: elpusz
tult kemence, tűzhely.
Több gödörben találtunk agyagból gyúrt, kiégetett,
úgynevezett „főzőgolyót". Ezekbó1 a legtöbb a 3. sz. ha
mus, több paticsot is tartalmazó gödörbó1 került elő. Kü
lönböző méretű fazekak és csuprok jellegzetes hullámvo
naldíszes, körömbenyomásos és „rádli" mintás oldaltö
redékeit és fedónornyos peremtöredékeit tártuk fel. Köz
tük egy csőrös korsó töredéke, valamint egy körbe fog
lalt keresztet ábrázoló fenékbélyeges, kisebb fazék alja
is eló'került. A korabeli mezőgazdasági tevékenységre
utal az 5. sz. gödörben talált sarló, és a 2. sz. objektum
ból eló'került vaskés.
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A feltárás során egy késő Árpád-kori település, va
lószínú1eg a hely nevét is adó Henész falu gazdasági ré
szének maradványaira bukkantunk. A település egy ré
sze a korábbi bányászatnak eshetett áldozatul, illetve
jelentősebb területe valószínűleg még a bányától K-re
eső szántóföldön található. Sajnos ez utóbbiról nem tud
tunk meggyőződni, mert a föld műveletlen, erősen ga
zos volt, így felszíni megfigyelésre nem nyílt módunk.
KÖLTŐ LÁSZLÓ

2 5 3 . N agybörzsöny, H unyadi tér 4 5.
( Pest m egye ) Á, Kk, Kú
2005. július 4-8. majd szeptember 5-8. között tártunk
fel a telken egy 2 m széles, 1 2 m hosszú szelvényt. A Hu
nyadi tér, az egykori széles főutca kialakulása feltehető
leg az Árpád-kor második felében betelepült német la
kosokhoz köthető. Az általunk kutatott terület a tértó1,
azaz a házak utcai homlokzatától kb. 20-32 m-re talál
ható és meró1eges a telek utcafrontjára. Kiderült, hogy
itt a 19. sz. előtt nem állt épület. Szelvényünkben kb.
15-20 cm mélységtó1 90 cm mélységig egynemű, sötét
barna agyagos-humuszos betöltést találtunk, melyet
igen nagy mennyiségű 18. századi mázas kerámia kelte
zett. (A néhány éve a Katona Lajos utcában feltárt faze
kasm(íhely néhány terméke is előkerült innen.) A 90 és
1 05-110 cm közötti rétegben már csak Árpád-kori kerá
miát találtunk; 105-110 cm mélyen értük el a bolyga
tatlan agyagos altalajt. A 18. századi rétegbe beásva 5
szintén 18. századi objektumot tártunk fel.
BATIZI ZOLTÁN

2 54 . N agycsere, vasútá llomás
( Hajdú-Bihar megye) Kk
Egy hajdúnánási lakos telefonon értesítette a Déri Mú
zeumot arról, hogy egy feltehetően középkori fémesz
közlelet birtokába jutott. 2005. február 10-én kiszálltunk
a bejelentónöz és megvizsgáltuk a tárgyakat. A ková
csoltvasból készült szerszámokat 2004 októberében vi
lágháborús emlékek után kutató, fémkereső készüléket
használó személyek találták, a nagycserei vasútállomás
tól DK-re, megközelító1eg 350 m távolságra levő homok
domb területén.
A lelet 11 db, zömében nagyon jó megtartású vas
eszközt tartalmazott. Az aszimmetrikus ekevasból, fúró
ból, béklyóból, 3 nádvágóból, bárdból, fejszébó1, 2 kisebb
vasrúdból és 1 szegecsfejbó1 álló lelet feltehetően egy pa
raszti gazdaság értékes szerszámkészletét alkotta egykor.
SZOLNOKI LÁSZLÓ

2 5 5. N agyfüged h a tá ra
(Heves megye) U, B, Szk, LT
A 2005-ben kutatás alá vont lelónelyeket a Tiszaújvá
ros-Százhalomballa vezelékszakasz nyum vonalán 2004ben végzett terepbejárások során fedeztük fel.

Anna-major: Nagyfüged É-i határában, a falu széle
és az egykori Kossuth Tsz közötti területen, egy nem túl
magas, de több száz méter széles kiemelkedésen, me
lyet K-en és Ny-on is egy-egy régi vízfolyás medre hatá
rol. A 2005 őszén végzett megelőző feltáráskor a terüle
ten zömmel késő bronzkori és vaskori településmarad
ványokat bontottunk ki. A késői bronzkorból inkább csak
kisebb kör alakú tárológödröket, míg a vaskorból na
gyobb gödör-együtteseket tártunk fel. A begyűjtött vas
kori, szkíta leletanyag (elsősorban kerámia) egyes ob
jektumokból igen jelentős mennyiségben került elő.
Malomi-rész: Nagyfüged É-i határában, a ludasi mű
út és a Bene-patak között elterülő, döntően sík, ártéri
területen. 2005 őszén a megelőző ásatáson 24 régészeti
objektumot tártunk fel. A jelenségek két kisebb csopor
tot képeztek, melyek egymástól pár száz méter távol
ságra helyezkedtek el. A lelónely K-i részén a Bene-patak
közelében egy a középső neolitikum késői fázisára kel
tezhető település maradványa került elő. Nagyobb mé
retű szabálytalan sekély gödrök, és kisebb méretű ke
rek szájú, de mélyebb gödrök egyaránt előfordultak. Kör
nyezetükben kisebb foltokat, egykori cölöplyukak nyo
mait is megfigyeltük, és ház-alapárkokként értelmezhe
tő, keskeny árkok nyomaira is felfigyeltünk az altalaj leg
felső, még humuszos rétegében. Az újkőkori jelenségek
hez nagyon kevés leletanyag társult. A neolit kori jelen
ségeken kívül ebben a zónában egy kelta házalap is elő
került. A lelónely Ny-i részén, szórványos újkó'kori ob
jektumok mellett, zömmel leletanyag nélküli beásási
nyomokat tártunk fel, köztük egy széles árokrendszert.
DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ

2 56. Nagyka nizsa , Inkey-kápolna
( Zala megye) B, LT, N
2005. augusztus 3 . és szeptember 8. között próbaása
tást végeztünk az Ipari és Logisztikai Park Ny-i részén.
A próbaásatás a K-re elnyúló kis félszigetszerű ki
emelkedésre korlátozódott, négy, nagyjából azonos
hosszúságú és egymással párhuzamos árokból állt. A fel
tárt terület nagysága 586 m2•
Összesen 19 különböző korú településjelenséget talál
tunk: egy csaknem 80 m2 alapterületű, nagyon mély késő
bronzkori (H-A/B ), kissé ovális alakú épületet, amelynek
1
oldalát betapasztották; két kelta kori házat és egy külső ke
mencét; két 7-8. századi gazdasági épületet; egy bizonyta
lan korú gödröt; 12 különböző korú cölöplyukat, melyek
felszínen álló épületekhez tartozhattak. Kiemelkedő jelen
tőségű a nagyméretű késő bronzkori házból felszínre ke
rült díszített markolatvégű bronzkés, és egy kis bronztőr.
Munkatárs: Basticz Zoltán régész.
HORVÁTH LÁSZLÓ

2 5 7. Nagykanizsa , Inkey-kápolna
{Zala megye) Ró

A részletes tanulmányt lásd a kötet 73. oldalán!
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2 58 . Nagykónyi, Sághegy
(Tolna megye) 1
A Sághegy egyes vélemények szerint földvár volt. A hegy
erődítésre alkalmas, de 2005. május 2-án a helyszínen
azt tapasztaltam, hogy a K-i oldala igen enyhe lejtő, és
itt nincs nyoma erődítésnek. É-i végén, a Ny-i szaka
szon mélyút található, amely akár átvágás is lehetett.
Ez K felé sekélyen bemélyedő mélyútban folytatódik.
A hegy déli végén természetesnek látszó nyereg van, a
Ny-i oldal meredek. Leletet nem találtam. Ez a hegy jelen fo rmájában - véleményem szerint nem tekinthe
tő erődítettnek.
MIKLÓS ZSUZSA

2 59. Nagykőrös, kom posztáló telep
( Pest megye ) U, Sza
2005. június 27. és július 5. között próbafeltárást végez
tünk a 0114/4 és 0123/2 hrsz. területeken. A leendő
telep kb. 2,5 ha területébó1 kb. 18 000 m2 felületet vizs
gáltunk meg, 14 különböző hosszúságú, egymástól 20 m
távolságban kitűzött kutatóárokkal.
A nyesés után 76 régészeti obj ektum foltj a került
elő, egyenetlen sűrűségben és elhelyezkedésben. Az ob
jektumok többsége a telep területének Ny-K-i irányú
középső, mintegy 100 m széles sávjában, továbbá a déli
sarok közelében helyezkedett el. Alakjuk és az előke
rült leletanyag alapján a régészeti objektumok középső
újkó'kori és szarmata településhez tartoznak. Egy hu
muszos talajba ásott, ezért géppel részben megsemmi
sített újkó'kori gödörrészlet kivételével a régészeti ob
jektumokat nem bontottuk ki. A terület megelőző feltá
rására van szükség.
A leletanyag a nagykőrösi Arany János Múzeumba
került.
Munkatárs: Zsoldos Attila.
DINNYÉS lSTVÁN

2 60. N agyrécse, Sá rszegi-patak Kelet
( Zala megye ) R, LT
Nagyrécse É-i határában, a Sárszegi-patak K-i partján
és a zalasárszegi gyümölcsös területén húzódik a lelő
hely. A 2003-as terepbejáráskor őskori, valamint zöm
mel Árpád-kori és késő középkori kerámiatöredékeket
gyűjtöttek a felszínen.
A próbafeltárást 2005. július 25. és augusztus 3. kö
zött végeztük. A szondaárkokkal átkutatott 870 m2 te
rületen csupán 1 2 m2-nyi felületen mutatkoztak régé
szeti j elenségek. Mindössze két objektumot tártunk fel.
Az M7 autópálya nyomvonalának DK-i részén, alacsony,
alig kiemelkedő területen találtunk egy házat. A kelta
„tanya" megközelító1eg 3x4 m nagyságú, lekerekített tég
lalap alakú, széleinél több helyen padka rajzolódott ki.
A házban 4 kisebb és 2 masszív cölöplyukat, valamint
egy tűzhely nyomát tártuk fel. A leletanyag zömét ke
rámiatöredékek adják, emellett állatcsont, kevés patics

és kő, egy rossz állapotú vastárgy töredéke és egy fél
szakropelitkarperec került napvilágra.
A nyomvonal É-i részén egyetlen kis gödör jelent
kezett, melynek csekély számú jellegtelen edénytöre
déke a rézkorra datálható.
A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum
gyűjteményébe került.
Munkatárs: Korcsmáros Attila technikus.
TOKAI ZITA MÁRIA

261 . Nagyrécse, Sá rszegi-patak Nyuga t
(Zala megye) R
Nagyrécse határának DK-i részén, a Sárszegi-patakra lej
tő domb tetején és oldalán húzódik az É-D hossztenge
lyű lelónely, amelynek déli harmadát érinti az M7 au
tópálya nyomvonala. A 2005. július 25. és szeptember
15. között elvégzett megelőző régészeti feltárás során
9527 m2-en 58 objektumot bontottunk ki.
Az ásatás eredményeként némileg módosult a lelő
hely kiterjedése és a településjelenségek kora: a terepbejá
rás alkalmával megfigyelteknél nagyobbnak bizonyult dé
li, és fó1eg nyugati irányban, K felé viszont kisebbé vált a
lelónely; a felszíni gyűjtéssel ellentétben római és Árpád
kori leletek egyáltalán nem kerültek elő. A domb oldalán
ritkásan elhelyezkedő településjelenségek (gödrök, vermek
és cölöplyukak) mindegyike a késő rézkori badeni kultúra
hagyatéka. Az eló'került leletanyagból két, kisméretű bög
rékbó1 és mericékbó1 álló edénydepó emelkedik ki.
Munkatársak: Horváth Szabolcs, Kámán Beáta techni
kusok, Fullár Zoltán egyetemi hallgató. A geodéziai felmé
rést Soós Zsolt és Vadász Norbert technikusok végezték.
KVASSAY JumT

2 6 2 . Nagyrécse, Tüskevá ri-dűlő
(Zala megye) Kö
Az M7 autópálya nyomvonalába eső középkori lelónely
tavaly megkezdett feltárását 2005. március-augusztus
között folytattuk. A 11 OOO m2-t érintő munkálatok a K
Ny irányú dombtetőn folytak. A 15-16. századi telepü
lés É-i szélét megtaláltuk, a temető, ill. a templom he
lye egyelőre azonban nem került elő a nyomvonalban.
(Az utóbbit egy 2005 tavaszán végzett geofizikai felmé
rés a nyomvonaltól délre valószínűsítette) .
A Petenddel vagy Anddal azonosítható falu terüle
tén feltárt nagyszámú objektum közül említésre érde
mes egy közel 900 m2 kiterjedésű, téglalap alakú karám
árokrendszere, valamint egy újabb többosztatú, cölöp
és alapárkos szerkezetű, jól dokumentálható lakóház,
mely alól Anjou-kori kemence került elő rendkívül gaz
dag kerámia és fém salakanyaggal. A lelónely DK-i szé
lében több nagyobb gödörkomplexumot is feltártunk.
A két szezon alatt feltárt terület nagysága 24 OOO m2,
az objektumok száma 665. A lelónely keleti irányba foly
tatódik.
STRAUB PÉTER
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Rajzolta: Nováki Gyuláné
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2 6 3 . Nagysimonyi, földvár
(Vas megye) Ő
A Nagysimonytól ÉNy-ra 4 km-re van Lánka-puszta,
ettó1 É-ra 1 km-re p edig Földvár-major. A majortól K
re 200-250 m-re az erdőben található a földvár. Há
rom közigazgatási határ találkozásában fekszik, ezért
hol Ostffiasszonyfával, hol Sárvárral kapcsolatban em
lítik, de a valóságban Nagysimonyi közigazgatási terü
letére esik.
Károlyi Mária 1 973-, 1975- és 1977-ben végzett itt
ásatást. Átvágta a sáncot, a faszerkezet korhadt ma
radványai alapján rekonstrukciós rajzot is készített. Ké
ső bronzkori cserepek is előkerültek, de a leletek nagy

többsége késő kelta kori volt, ház nyomai is eló'kerül
tek.12
A Rába széles, egykori ártere felett húzódó mere
dek domboldalba vízmosások által kialakult mély völ
gyek vágódnak be, így alakult kis egy sor különálló te
rület. Ezek egyikét használták ki az őskorban. Kétoldalról
mély völgy, illetve a Rába ártere feletti meredek domb
oldal határolja. Csak D feló1, a fennsíkról közelíthető
meg, ezért csak ezt az oldalt kellett sánccal védeni.

12

27 9

KÁROLYI, M.: The late Celtic Hillfo rt at Ostffyasszonyfa - Föld

vár major (Vas County). ActaArchHung 37 (�985) 39�-4�8.
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A sánc j elenlegi belső magassága 3 m, előtte 5-6 m
mély és 2 1 -23 m széles mesterséges árok hűzódik. A
sánc átkanyarodik a K-i oldalra, egyre alacsonyabb, a
vége a völgy fölé nyűlik. Teljes hossza 300 m.
A sánc Ny-i végéhez közel 13 m széles kapunyílás
van, ez eredetinek tűnik. Innen K-re 90 m-re is megsza
kad a sánc, mellette végezte a sáncátvágást Károlyi Má
ria. Ez a nyílás azonban űjkori bolygatás lehet, a belső
területró1 erdőnyíladék csatlakozik ide, ennek kialakí
tásával vághatták át szélesen a sáncot, az árkot is feltöl
tötték.
A többi részen a domb természetes peremét talál
juk, erődítés nyoma nélkül, különösen az É-i oldal rend
kívül meredek. Az ÉNy-i sarokban a lankás dombol
dalban a sűrű bozótos, áttekinthetetlen erdó'ben rövid
szakaszon nem sikerült az őskori telep szélét megha
tározni.
A sánccal és dombperemmel körülvett terület
hossza ÉK-DNy irányban 260-265 m, szélessége 1 30140 m. Területe j ól áttekinthető öreg erdő, de a sáncot
rendkívül sűrű bozótos erdő fedi.
A földvárat 2005. október és november havában
mértem fel. (Lásd az illusztrációt a 279. oldalon!)
NOVÁKI GYULA

2 6 Li . N agyszénás, Vaska pu
( Békés megye) Ő, Sza, Á
2005. augusztus 1-12. között az orosházi Szántó Kovács
János Műzeum régészeti feltárást végzett a Vaskapu 56 m magas dombjának tetején. A feltárásra egy 2003ban indított kutatási program keretén belül került sor,
m elyben a műzeum célul tűzte ki a térség 1 0-11. száza
di lelóbelyeinek vizsgálatát.
A Nagyszénást Orosházával összekötő műűt építé
sekor (innen az elnevezés is, a domb áttörését nevezik
Vaskapunak) találtak itt először temetkezéseket 1935ben. Késó'bb 1947 és 1949 között, majd 1950-ben űjabb
sírok bukkantak elő. Ekkor már hitelesítő ásatást is vég
zett Zalotay Elemér.
2005. évi ásatásunk célja - az űt Ny-i oldalán - az
erősen pusztuló temető pontos datálása és további rész
letének feltárása volt.
Az őskor közelebbró1 meg nem határozható szaka
szába sorolható a feltáráson eWkerült több mint tíz, ko
vából és obszidiánból készült penge, melyek 0,5-5 cm
közti nagyságű eszközök. Sajnos a többszöri terepbejá
rás során sem sikerült őskori kerámiát gyűjtenünk a le
lóbely környékén. A felszínen néhány korongolt, szür
ke színű szarmata edénytöredéket is találtunk. Ezek va
lószínűleg a műűt építése során szétdűlt 2-3 . századi
sírok telepobjektumaiból származnak. A dombtetőn, va
lamint annak déli részén a 10-11. századi temetőnek
mintegy 11 Ny-K-i tájolásű, soros elrendezésű temet
kezése került napvilágra. Az előzetes várakozásoknak
megfelelően ezek a sírok erősen bolygatottak voltak.
A sírok közül mindössze kettőt találtunk a mélyszántás

által érintetlen helyzetben, melyek 80 cm-nél mélyeb
ben feküdtek. Csak egyetlen sír feldűlt csontjai közt ta
láltunk egy pénzérmét, mely Salamon király által vere
tett ezüstdenár.
A Vaskapu É-i oldalán néhány temetkezést csak fel
tételesen dokumentáltunk sírként. Itt egy szabálytalan
alakű, nagyjából Ny-K-i irányban hűzódó árok betölté
sében, egymástól 2-4 m-re több emberi vázrészbó1 álló
csontkupacot tártunk fel. Félig az egyik ilyen „sír" alatt,
egy Ny-K-i tájolásű, a 1 1 . századi temetkezések sorai
hoz illő nyűjtott helyzetű vázat bontottunk ki. A sírban
nyugvó váz combcsonttól lefelé elhelyezkedő csontjait
1,5 m-rel K felé, egy közbeékelődő csonthalom után tár
tuk fel anatómiai rendben, ugyancsak az árok betölté
sében.
Munkatársak: Bagyinszki Mariann, Benedek And
rás, Budinszki Attila, Budinszkiné L. Magdolna, Csőke
Dénes, Csűthy András (Pozsony), Dávid Áron, Gyenge
Antal, Kovács Orsolya, id. Lichtenstein László, Nagypál
Attila, S ziráki S zabina, Tompa György, Tóth Tibor,
Tugya Beáta.
LICHTENSTEIN LÁSZLÓ - RÓZSA ZOLTÁN

265. Nagytarcsa, Malomárok feletti dűlő
(Pest megye) U, A, Kk
2005. szeptember-novemberben megelőző feltárást vé
geztünk az MO autópálya ÉK-i szektorában, az 55+9005 6+ 3 00 km-szelvény közötti szakaszon, a Nagytarcsa
14. sz. lelóbelyen. Kiderült, hogy a lelóbely kiterjedé
se a korábbi terepbej árásokon észlelteknél jóval na
gyobb, K-Ny-i irányban 400 m hosszan hűzódik a
nyomvonalon. A lelóbely a S zilas-patak mellékpataka
melletti domboldalon található, objektumok a domb
lejtő legalján, a patakhoz egészen közel is előkerültek.
A 22 416 m2 területen 75 objektumot tártunk fel, ezek
tűlnyomó része a kora avar kori faluhoz tartozik: há
zak, árkok, gödrök, egy cölöplyuk és egy kó'bó1 épített
szabadtéri kemence(?) .
Az ásatás legj elentősebb eredménye a 13, földbe
mélyített, négyszögletes alaprajzű épület feltárása.
Többségük lakóház volt, mivel tíz épületben kó'bó1 ra
kott kemencét találtunk, mindegyiknél a K-i sarokban.
A belsejükben levő cölöplyukak alapján tetőszerkeze
tük ágasfás-szelemenes volt. Ugyanakkor csak nagyon
kevés kicsi paticsdarab került elő. Az objektumok tűl
nyomó részét alkotó árkok szerkezete a feltárás végére
raj zolódott ki, általában szögletes területet öveztek, a
házak egy része ezeken belül helyezkedett el. A 1 1 . sz.
18 m belső átmérőjű körárok feltehetően állattartó ka
rám volt.
A leletanyag zöme kerámia és állatcsont, de sok ma
lomkő-töredék is van, egy részüket beépítették a házak
kemencéibe. A kerámia szinte kizárólag kézzel formált
és díszítetlen, elsősorban fazéktöredékekbó1 áll, előfor
dul azonban néhány sütóbarang-töredék is. A 14. sz. épü
let ÉK-i sarkában egy csomóban majdnem ép, durva,
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hordós testű, díszítetlen fazék (nagyméretű, kihajló pe
remű) darabja; egy 5,2 cm magas tányér töredékei és
egy behúzott peremű tál darabjai feküdtek. Mindössze
két kézikorongon készített töredék van a leletanyagban:
az egyik kihajló peremének belső oldalát hullámvonal
köteg díszíti, a másiknak az oldalán párhuzamos vonal
köteg látható.
Az 50. sz. ház betöltésében a többi objektumhoz
képest meglepően sok edénytöredéken kívül kettős kú
pos orsógomb, jó megtartású vaskés és szögletes vas
csat volt. A 23. sz. ház betöltésébó1 pikkelypáncélhoz
tartozó két darab téglalap alakú, átlyukasztott vasle
mezke került elő.
Feltártunk egy Ny-K tájolású, nyújtott helyzetű,
melléklet nélküli gyermeksírt, és egy bolygatott, nagy
részt elpusztított sír csekély maradványát, amelynél egy
vékony bronzlemezbó1 készített, téglalap alakú, közé
pen átlyukasztott kis veretet találtunk.
A lelónely nyomvonalba eső K-i szélén a dombtető
közelében három, egymással párhuzamos, ÉK-DNy irá
nyú, átlag 2 m széles, hosszú árok jelentkezett. Irányuk,
alakjuk, elhelyezkedésük alapján nem illeszkednek az
avar kori falu szerkezetébe, annál késóbbiek lehetnek.
Ezt támasztja alá, hogy az 56. sz. árokból egy késő kö
zépkori csillagos tarajú sarkantyú töredéke, az 55. és 56.
sz. árokból pedig kúpos fejű vasszegek kerültek elő. Ke
rámia egyik árok betöltésében sem volt.
A lelónelyen nagyon szórványosan, objektum nél
kül őskori cserepek is előfordultak: egy pelyvás anyagú,
körömcsípéssel díszített, nagyméretű újkó1rnri hombár
edény darabjai, valamint néhány, a Ludanice kultúrá
hoz tartozó töredék.
A leletanyag a Tragor Ignác Múzeumba került.
KővÁRI KLÁRA

2 66 . N agytevel, Csuszká ti-dűlő
(Veszprém megye) U?
2005. augusztus 3-22. között ásatásokat folytattunk a
Magyar Nemzeti Múzeum és a veszprémi Laczkó De
zső Múzeum együttműködésében Nagytevelen, a fel
hagyott községi kóbányától É-ra a Csuszkáti-dűlóben.
Cél az ismert tűzkő-lelónely vizsgálata volt, őskori
kitermelési és megmunkálási nyomokat, őskori bánya
objektumokat kerestünk.
A nyersanyag felsó1aéta (szenon) korú sekélytengeri
tűzkő, amely fehér pados, helyenként kissé márgás
mészkóben fordul elő, nagyméretű gumók formájában.
A nyersanyagforrást a felhagyott modern kóbánya fel
tárja, megmunkált töredékeket a kóbányától a völgytal
pig rendszeresen lehet gyűjteni. A jó minőségű, kon
centrikusan szürke sávos tűzkő nyersanyag egyike a Du
nántúl legjellemzóbb nyersanyagféleségeinek, különö
sen az újkőkor idején több, mint 200 km sugarú körben
elterjedt. Feldolgozó műhelytelepét a légvonalban alig
10 km-re levő Kup határában tártuk fel 2000-2003 kö
zött.

A nagyteveli tűzkő-előfordulás ennek a jellegzetes
nyersanyagnak egyetlen felszíni feltárása; hasonló kő
zeteket legközelebb a Kárpátok ívén kívül, a Prut- és
Dnyeszter-völgyben, Lengyelországban, ill . Európa ÉNy-i
területein ismerünk. Megjelenésében hasonló kőzete
ket DNy irányból (Horvátország?, Szlovénia) is isme
rünk a régészeti anyagból, ezeknek geológiai lelónelye
még nem tisztázott.
Az ásatások megkezdésénél két, nehezen belátható
tényezővel kellet számolnunk. Az egyik, hogy a modern
kőbánya mennyire pusztította el a feltételezhető őskori
bányajelenségeket. A másik tényező abból adódik, hogy
a Tevel-hegyen sokáig orosz katonai gyakorlótér (tanko
drom) működött, aminek a felszínen még ma is akad
nak nyomai, különféle fém alkatrészek formájában.
Kutatásunkkal a következő kérdésekre kerestük a
választ.
A modern kóbánya által feltárt tűzkő kibúvásokon
kívül folytatódik-e a tűzkő felszíni vagy felszín közeli
előfordulása bolygatatlan területen? Találunk-e helyszí
ni megmunkálási és kitermelési nyomokat? Amennyi
ben ilyenek előfordulnak, meghatározhatók-e a bányá
szat, a műhelytevékenység idóbeli és térbeli dimenziói?
A kutatások előkészítésére még 2001 áprilisában
Hall Balázzsal geodéziai felmérést készítettünk a re
ménybeli bányaterületró1.
A ásatás megkezdése előtt a területen geofizikai ku
tatásokat kezdeményeztünk. Elsőként 2004 decembe
rében Székely Balázs és munkatársai (ABBS Kft.) vé
geztek a területen méréseket, nagyobb felületen vélet
lenszerűen bejárva a bánya feletti domboldalt, és egy
10x10 m-es területen 0,5 m-es közönként vonal menti
méréseket végezve. A geofizikai kutatásokat Puszta Sán
dor vezetésével (Fractal Bt.) folytatták (2005. július),
két, egyenként 60x55, illetve 55x40 m kiterjedésű terü
leten. A kapott adatok alapján az ígéretesebb K-i olda
lon a legnagyobb anomália-jelenségek köré telepítettük
az ásatási területet.
A humuszréteg nagyon vékony, általában 10-15 cm
vastag. A terület jelentős részén a humusz alatt közvet
lenül szálkőzet felszín, másutt kőzettörmelék mutatko
zott. A kőzettörmelékkel borított területen belül agya
gos objektum-foltok mutatkoztak, amelyekre rábontot
tunk - késóbb ezek a foltok a kőzettörmelék „völgyeit"
kitöltő, esetenként jelentős mélységet elérő kitöltések
nek bizonyultak, gazdag műhelyanyaggal, ami helyi tűz
kő-megmunkálásból ered. A megmunkált tűzkőszilán
kok mellett kvarcitból (egy esetben bazaltból) készült
ütőköveket, kalapácsokat találtunk. A megmunkált szi
lánkok zömében magkő-preparáló szilánkok, ritkán mag
kövek, retusált eszközt egyáltalán nem találtunk. A mű
helygödrök, a késóbbi műszeres geodéziai felmérés ada
tai szerint, pontosan egybeesnek a geofizikai mérések
pozitív anomáliáival, míg a negatív anomáliák a felszín
re kibukkanó szálkőzet helyzetének feleltethetó'k meg.
Összesen 8 objektumot sikerült elkülöníteni, ame
lyek közül a 2. illetve 4. sz. nagy kiterjedésű objektu-
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mok több szelvényre is kiterjedtek. A szélvényeket a geo
fizikai háló mintáj ára tűztük ki, 5x5 m koordináta
rendszerben. Összesen 10 szelvényt nyitottunk, vala
m ennyiben elértük a kőzettörmelék-réteg felszínét, de
mindössze egy szelvényben bontottuk ki a kőzettörme
léket a szálkőzetig. Ebben a négyzetben a szálkőzet men
tén mélyített bányagödröket, egymással párhuzamosan
futó bányavágat-végeket találtunk, amelyek a szálkőzet
tó1 távolodva mélyülnek. Jelenleg a legmélyebb pont re
latív mélysége a szálkőzethez képes 1,3 m; a még kibon
tatlan obj ektumokban ennél nagyobb mélységek vár
hatók.
Biztosan keltezhető értékű leletet az ásatás eddig
nem eredményezett.
Faszénmaradványok a műhelyfelszínekró1 és az
agancsos gödörbó1 is eló'kerültek, ezeket begyűjtöttük
és lehetőség szerint radiokarbon kormeghatározást sze
retnénk végeztetni rajtuk. Technológiailag a szilánk
anyag (tömbök, magkő-preparáló szilánkok és kevés
magkő), az ütó'kövek, agancsok és a bazaltkalapács (bal
ta) az őskori, valószínűleg újkó'kori datálást támasztja
alá; a pontos és meggyőző kormeghatározáshoz még to
vábbi vizsgálatok szükségesek. A magyarországi ismert
bányák közül a feltárt jelenségek leginkább a Sümeg
mogyorósdombi kovabányára emlékeztetnek.
T. BíRÓ KATALIN

2 6 7. N agyvázsony, Kinizsi-vár
(Veszprém megye)
A nagyvázsonyi vár Ny-i falszorosában végzett 2005. no
vemberi ásatása során sikerült meghatározni egy korai
j árószintet. Ezen a palotafaltól 220 cm-re egy É-D-i irá
nyú cölöpsorból négy cölöplyukat tártunk fel. A többi
árokban megfigyelt cölöplyukak alapján itt egy korai pa
lánkot figyeltünk meg. A palánk a palotafal legkorábbi
részével lehet egykorú.
Az É-i, kissé ovális támpillér négyszögletes lábazata
ebbe a korai járószintbe mélyül. A támpillér alsó része
nincs kötésben a korai palotafallal. A négyszögletes pil
léralaptól mérve 170 cm-es magasságig a pillér nincs
kötésben a palota falával, ettó1 felfelé viszont igen. A
kötésben lévő falrészek falazása azonban kissé eltér a
fal alsó részétó1. A falazás kissé rosszabb minőségű, a
kövek illesztése nem annyira pontos.
A pillér külső, Ny-i része ívesen lekerekített. A szög
letes pilléralaptól 140 cm-re a pillér kifelé ível. Elkép
zelhető, hogy ez valamilyen boltív maradványa lenne,
azt azonban nem tudni, hogy ez minek lehetett a része,
a mai várfalhoz nem tartozhatott, de mindenképp a fa
palánk megszűnte után épülhetett.
Nem tudni milyen megfontolásból, de a falszorost
szürkés(zöldes)sárga agyaggal töltötték fel mintegy 100120 cm vastagságban. A feltöltés időpontját a leletanyag
elemzése adja majd meg. Ezen a feltöltésen alakult ki
egy újabb járószint, amelyre "fó'ként a falszoros déli ré
szén újabb feltöltések kerültek.

Az említett É-i támpillér É-i oldalán egy szorosan a
palotafal mellé épített csonkolt felületű falmaradvány
áll, feltehetően annak a zömök toronynak az É-i fala le
hetett, amelyet G. Turco 1569. évi alaprajzán látunk a
falszoros ezen részén. A torony Ny-i fala ma a várfal
külső síkjából kissé kiugorva ma is áll. A torony déli fa
lát nem sikerült egyértelműen meghatározni, ennek okát
talán az 1963. évi földmunkákban kell keresni. A palo
tafal erősen előreugró, csonkolt felületű része azonban
feltehetően ezt a falat jelöli. Ha ezt a megfigyelést a to
vábbi kutatási eredmények is megerősítik, akkor a palo
ta ezen részét a torony építésekor átépítették. Az emlí
tett falcsonk egybeépült a palota falának felső részével,
amely azonban egyértelműen nem egykorú a fal alsó
részével.
GERE LÁSZLÓ - KOPPÁNY ANDRÁS

2 68. Nárai, Szépvölgyi lakópark
(Vas megye) U ?, R?
2005. április 1 1 -én régészeti szakfelügyeletet tartottam
a gázvezetékárkok földmunkáinál. A terület egy ÉK fe
lé enyhén lejtő domboldal és plató a belterület szom
szédságában az Új élet, József Attila stb. utcák magassá
gában. Az árokfalakban obj ektumok nyomát nem lát
tuk, mindössze egy obj ektumra (gödör?) utaló edény
töredékeket gyűjtöttünk. Az edénytöredékek késő neo
litikusnak és/vagy rézkorinak tűnnek (Lengyel II-tó1
Balaton-Lasinjáig) .
Munkatárs: Vámos Gábor.
lLON GÁBOR

2 69. Nemesbőd h a tá ra
(Vas megye) Ró, Kk, ú
2005 j úniusában régész eti szakfelügyeletet, maj d
megelőző feltárást végeztem az épülő 400 kV-os Győr
Szombathely távvezeték nyomvonalán.
Hátasuti-dűlő: A 225. sz. oszlophely (Hrsz.: 020)
Nemesbődtó1 Ny-ra, egy viszonylag sík területen talál
ható, egy K-Ny-i irányú földút É-i oldalán. Júniusban
kb. 9x10 m-es területen kutattunk. A lehumuszolt te
rületen régészeti j elenséget nem figyeltünk meg. Né
hány késő középkori, újkori szórvány kerámiát talál
tunk.
Kishatári-dűlő: A 229. sz. oszlop helyén (Hrsz.: 045/
18), a Surányi-patak K-i magaspartján, a 86. sz. főúttól
É-ra, éppen a lejtő tetején van a lelónely. A kutatott
terület nagysága kb. 9,5x8,5 m volt. A mai felszíntó1
már 20-22 cm-re j elentkezett egy törmelékréteg, ami
25-28 cm vastag. Igen sok tégla-, tegula-, imbrex-, kő
töredék, habarcsdarab volt benne, kevés más lelet
anyag: néhány kerámia, terra sigillata töredék. A tör
melékréteg alatt két, egymásra meró1eges, K-Ny, ill.
É-D-i falalapozás nyomait találtuk meg. A megfogott
falalap mélysége csaknem 75 cm, felső széle 100, alja
50 cm. Valószínűleg egy nagyobb római kori épület sar-
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kát találtuk meg. A két falszakasz csatlakozási p ontja
az oszloplábak területén kívülre esik. A falat teljesen
kiszedték, illetve a falalapot is megbolygatták, vagy
átépítették.
FARKAS CSILLA

rozni. A leendő telephely északi-középső részében ős
kori (bronzkor) , a kelta korszakba sorolható, valamint
középkori kerámiatöredékeket találtunk.
POLGÁR PÉTER

2 71.j , Nógrád, vá r
(Nógrád megye) Kk. Kú
2005. szeptember 5-16. között folytattuk a vár 2000ben megkezdett kutatását. Idén a barbakánnak neve
zett épület Ny-i részét vizsgáltuk. A falak igen rossz ál
lapotban vannak; konzerválásuk elodázhatatlan. Felmér
tük és vizsgáltuk a barbakán és a külső vár belső kapu
építményének csatlakozását. Megállapítottuk, hogy a
külső vár belső kapuépítménye utólag épült a barbakán
kissé rézsűs É-i falához. A barbakán DNy-i részén egy
szelvénnyel megvizsgáltuk a fal kiromlásának környé
kén a rétegviszonyokat. A K-i oldalon a bejárati nyílás
alsó kősorát dokumentáltuk, így rögzíthető a bejárat he
lye. Mindkét oldalon előkerült az alapozási kiugrás, így
a nyílás szélessége kiszerkeszthető. A külső oldalon, va
lamint a kapunyílás alatt téglás, köves bontási törmelék
került elő. A külső oldalon a barbakán falát a sziklára
építették. Előtte rézsű (feltehetően sziklaárok lejtője)
indul D felé. A rézsűn a törmelékes réteg alatt 17. száza
di (cseréppipával keltezett) szemétréteg csekély részle
tét tártuk fel. A megvésett sziklafelszínbó1 ítélve a bejá
rati nyílás alatt egykor vékony fallal elfalazott, függó1e
ges falú, keskeny verem helyezkedett el. E verem az épü
let belseje alá nyúlt, betöltése a 17. sz. végén következ
hetett be. Az épület belsejében altalaj jellegű, leletmen
tes, drapp agyagos réteg felett sziklatörmelékes és hu
muszos feltöltést, felette 4 j árószintet lehetett elkülöní
teni. Az alsó rétegek késő középkori (16. sz. eleje) , a fel
sóbbek kora újkori leletanyagot tartalmaztak. A kele
tebbi falkirornlásra húzott kutatóárokban megállapíthat
tuk, hogy az alapozás itt is megszakad. Nem mutat azon
ban a bejárat alatti veremhez hasonló függó1eges síkot,
ezért nem valószínű, hogy az építés idején itt is lett vol
na ajtónyílás.
A barbakán É-i falának részleges letisztítása meg
mutatta, hogy az É-i fal Ny-ról először ívesen DK felé
hajlik, majd egy újabb ívvel ÉK-i irányt vesz. A megtisz
tított szakaszon a külső vár belső kapuépítményén kí
vül további falcsatlakozást nem találtunk.
A leletek alapján a barbakánnak nevezett épületet
a 16. sz. elejétó1 a 17. sz. végéig használhatták, ÉK-i ré
szének alaprajzát, valamint K-i falának periodizációját
2006-ban igyekszünk tisztázni.
TOMKA GÁBOR
·

2 70. Nemesrem pehollós hatá ra
(Vas m egye) Kk
2005. szeptember 6-án terepbejárást végeztünk, de a
nagyfokú növényi lefedettség miatt csak igen kis terü
letet tudtunk átvizsgálni. Két régészetileg értékelhető
területet találtunk a falu határában, a Csikorgó-patak
és a Füzes-árok között. A Béke utca alatti új ki parcellá
zott területen egy középkori-késő középkori telepnyo
mot tudtunk lokalizálni. A falutól É-ra a Balázs-haraszt
területén, a dűlő Ny-i szegletében találtunk késő közép
kori telepnyomokat.
ILON GÁBOR

2 7 1 . Nemti, Kossuth Lajos utca 5 2 .
(Nógrád megye) 1
A Bátonyterenye és térsége szennyvízberuházás I. üte
me kapcsán 2005 decemberében bejelentés érkezett,
hogy a szennyvíz-gerincvezeték fektetésekor az 52. sz.
ház előtti árokból állatcsontok kerültek elő. A helyszíni
szemle során az aszfaltozott út alatt kb. 1,7 m m élyen
egy erősen átégett falú gödör jelentkezett. A fektetési
mélység (3,5 m) miatt a gödör kibontása és rajzos doku
mentálása nem volt lehetséges. A gödörbó1 csak állat
csont került elő, ezért az obj ektum kormeghatározásá
ra nem volt lehetőségünk.
GUBA SZILVIA

2 7 2 . Németkér, Tornyos-dűlő
(Tolna megye) 1
2005. május 9-én terepbejárást végeztem a területen.
Az ÉNy-DK-i irányú domb K-i oldala igen meredek, a
Ny-i valamivel lankásabb, de meredek, az É-i elég lan
kás volt. Északon a szántott terület szélénél kb. 1 m-rel
lejjebb keskeny terasz és mintha árok lenne, de újkori
nak látszott. Erődítésnek nem volt nyoma. A szántott
dombtetőn leletet nem találtam. A légi fotón gyengén
látszó „átvágás" a felszínen nem mutatkozott.
MIKLÓS ZSUZSA

2 73 . N ick, Kőrizs-dűlő
(Vas megye) B, LT, Kö
2005. június 22-én helyszíni szemlét végeztem Nick te
lepülés déli határában, a Kőris-patak mellett, ahol
szennyvízátemelő telep létesítését kezdték meg. En
nek során csak a legfelső termőtalaj réteget szedték le,
igy helyszíni szemléink során régészeti j elenségeket
csak a gyűjtött leletanyag alapján tudtunk meghatá-

2 7 5 . Nyírbá tor, Báthori-rezidencia
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Á , Kk
A nyírbátori Báthori-család központi nemesi reziden
ciájának régészeti kutatása az 1950-es évek óta - két al
kalommal történt egy-egy bő évtizedes megszakítással -
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Nyírbátor,
Báthori-rezidencia

2005. évi kutatások

szinte folyamatosan' zajlott. Az ezredfordulóra ·sikerült
tisztázni, hogy a rezidencia egy központi udvar köré el
rendezett 3 épületszárnyból állt, s lényegében egy épí
tési periódusban készült, melynek azonban több fázisa
különíthető el.
A még álló épületrész, az egykori ún. ebédlőpalota,
késóbb barokk magtár műemléki helyreállítását megelő
ző régészeti feltárást 2005 februárja és novembere kö
zött egy három hetes augusztusi megszakítással végez
tük el. Több mint 2000 m2 felületet tártunk fel, igyekez
tünk folyamatosan a tervek és a kivitelezés ütemének
megfelelően haladni.
A kutatás a volt magtár épületének ÉK-i előteré
ben, az 1 . sz. szelvényben indult meg a tél végén, mely
nek célja a korábbi rezidencia-fázisok felderítése volt.

A magtár alapozási gödre mellett egy sokszorosan meg
újított, szerves anyagot (fát) tartalmazó j árófelületet si
került itt feltárni, melyet egy É-D irányú cölöpsor árka
vágott ketté. Ennek két oldalán a megújítások száma je
lentősen eltért. A magtártól É-ra még két kis kutatóár
kot nyitottunk, hogy az 1 999-ben itt egy alig 1 ,5 m-es
szakaszon megfogott cölöplyukas árok folytatását tisz
tázzuk. A magtár É-i falával nagyjából párhuzamos árok
elő is került, de további cölöplyukakat már nem tud
tunk észlelni. Egyébként épp ez az É-i előtere az épület
nek az, ahol nagyon komoly és mély bolygatások tör
téntek az elmúlt évszázadokban.
Az elsőtó1 É-ra nyitott 2. sz. szelvény egy eddig so
ha nem tapasztalt jelenséghalmazt eredményezett: egy
mást metsző és egymással párhuzamos, különböző mély-
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ségű, szélességű és b etöltésű árkok hálózata mellett a
szerves anyagú j árófelület itt is jelentkezett. A 3-10. sz.
szelvényekkel a magtárépület pincéiben végezhettünk
szondázó kutatást, ahol korábban csak az 1980-as évek
végén ásott két árkot Tamási Judit. A pincék járószint
jének megállapítása mellett eredményeket értünk el a
falak alapozása, a két pincerész közötti lépcső tisztázása
és a talajvíz szintje tekintetében is. Feltártunk továbbá
egy újkori pálinkafözőt és egy a falak alá befutó barna,
agyagos réteget is.
A 11. sz. szelvény a most elbontott szülőotthon ud
vari épülete alatti pince kiemelt gödre lett, ahol kide
rült, hogy a pince ásásakor egy több komplett kályhát
tartalmazó hulladékgödröt vágtak el. A 12. sz. szelvényt
a középkori pincegádor 1999-ben megtalált nyomai alap
ján a lejáró tisztázására nyitottuk. Nem lehetett min
dent a szükséges mértékben tisztázni, de az kiderült,
hogy a pincelejáróra meró1egesen is fut egy fal, ami egy
korábbi, vagy egy még összetettebb konstrukció része le
hetett. Az É-i utcafront mentén nyitott 13. sz. szelvény
ben már nem találtunk egyértelműen a rezidenciához
köthető jelenséget, viszont megjelent az Árpád-kor.
A 14. sz. szelvény eredménye egyebek mellett a mag
tár ÉNy-i sarkából induló 2 falcsorbázat volt, melyek az
1999-ben kicsit keletebbre lelt téglasorokkal együtt kb.
kiadják egy tervezett, de soha meg nem épült csatlako
zó épületszárny(?) vonalait. A 15. és 16. sz. szelvény a
magtár déli, ill. északi előterében kb. fele részben húzó
dott. A déliben egy bronzkori kerámiát is tartalmazó
réteg mellett egy felében megmaradt Árpád-kori kemen
ce és számos faragott követ tartalmazó téglatörmelékes
sávalapozások érdemelnek említést. A 12. sz. szelvény
két oldalán nyitott 17. és 18. szelvényekkel az egykori
ebédlőpalotához hozzáépített udvari loggia tartópillé
reinek alapjait sikerült teljes felületben és mélységben
tisztázni. Az egykori barokk pincelejárót a feltárás so
rán elbontottuk, azonban a hiányzó pillérbó1 már ez alatt
sem maradt semmi, annak építése során a pillért az al
talajig kitermelték.
Az 1. és 2. sz. szelvény közötti rész feltárására nyi
tott 19. és 1 9/a szelvényekben egy kör alakú földbástya
leégett nyomait sikerült dokumentálnunk: árokba állí
tott facölöpök agyaggal kitapasztva alkották azt a véd
művet, melyet feltehetően az 1550-es évek belháborúi
során utólag létesítettek, s mely a rezidencia ostroma
kor pusztulhatott el. A feltárásból eddig 5 különböző mé
retű ágyúgolyó és egyéb hadieszközök kerültek elő. E szel
vényekben és a tó1ük É-ra nyitott 20. számúban a 2. szel
vényben talált árkok és felületek folytatódtak. A 20. sz.
szelvény érdemi kibontására nem jutott lehetőség.
A magtár Ny-i végében a 21. sz. szelvényben előke
rült egy L alakú falszakasz két legalsó téglasora, melyek
elhelyezkedésük és j ellegük alapján valószínűleg annak
a Ny-i palotaszárnynak a lezárását jelentik, melyet 1 999ben és 2002-ben a szülőotthon alatt és annak udvarán
szondázásokkal már részben megismerLünk. E mosLani
lelet megerősíti azt az elképzelést, hogy az épületszárny

É-i vége K felé befordul, s felmenő falában valószínűleg
csatlakozott is valamilyen formában az ebédlőpalotá
hoz. E szelvénnyel lett teljes annak a gödörnek feltárá
sa is, melybó1 a 16. sz. eleji címeres, mázas és mázatlan
darabok alkotta kályhák eló'kerültek. Noha a recens pin
cével elvitt rész kiterjedése ismeretlen, még így is csak
nem teljes kályhák eló'kerülésével számolhatunk.
Végezetül: a szülőotthontól É-ra, annak egykori kert
j ében, valamint az egykori aszfaltos bekötőút elejére ki
terj edő 21. sz. szelvényben eló'került annak a cölöpsor
nak az árka és lyuksora, melyet nagy felületben 2002ben a magtártól É-ra sikerült rögzíteni. A mostani felü
letben azonban az árok 2-2,5 m mélysége is kiderült,
mivel itt a területen eddig nem került sor olyan mérté
kű tereprendezésre, mint a magtár előterében.
Az épület falkutatását és a faragott kőanyag felmé
rését Szekér György végezte a régészeti feltárással pár
huzamosan. Ennek keretében sor került az álló épület
részek térszkenneres felmérésére és dokumentálására
is. Az eddigi feltárások során eló'került régészeti lelet
anyag restaurálása teljes egészében elkészült.
VIRÁGOS GÁBOR

2 76. Nyíregyháza-Császárszállás, Butyka
(Szabol cs-Szatmár-Bereg megye) B
2005. április 5-12. között előzetes régészeti feltárást vé
geztünk az M3 autópálya tervezett nyomvonalába eső
138. sz. lelónelyen a 235+435-235+545 km közötti sza
kaszon. A lelónely a császárszállási vasútállomástó1 D
re fekvő dombháton található. Északon egy laposabban
fekvő, náddal benőtt, vizenyős rész, D-en pedig a Nagy
kállóra vezető, Ny-K irányú földút határolja.
A 2002. és 2003. évi terepbejáráson a Butykáról Nagy
kállóra vezető földút szögletében kevés őskori, császárkori
és Árpád-kori cserepet gyűjtöttek a Jósa András Múzeum
régészei. A leletek a lejtő közepe táján jelentkeztek.
A kb. 3200 m2-nyi kutatott területen kisszámú, jól
látható, szürkésbarna, illetve néhány rosszul észlelhető,
világosbarna folt jelentkezett. Régészeti jelenségnek 1 árok
és 2 gödör bizonyult. Az árokból két darab kézzel formált,
őskori (bronzkori) kerámiatöredék került elő. A két gödör
leletanyagot nem tartalmazott. Az árokkal megegyező be
töltésük alapján feltehetően azzal egykorúak.
Munkatársak: Almássy Katalin, Pintye Gábor régé
szek és Gábor Tamás rajzoló.
SCHOLTZ RÓBERT

2 7 7. Nyíregyháza-Császárszállás, Dohányszárító
( Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) B, LT, Sza, Á
2005 . április 6. és május 19. között végeztük a megelőző
régészeti feltárást az M3 autópálya 144. sz. lelónelyén,
ami egy É-D irányú dombhát. A régészeti munkálatok
12 064 m2 területet érintettek, a lelőhelynek csak a
nyumvunalba eső részét. A lelőhely feltehetően min
den irányban tovább folytatódik.
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A kutatás során 2 őskori árkot, 37 őskori gödröt, 2
őskori házat, 1 őskori sütőkemencét, 8 kora bronzkori göd
röt, 4 késő vaskori gödröt, 4 késő vaskori házat, 5 késő
vaskori cölöplyukat, 4 császárkori árkot, 60 császárkori
gödröt, 5 császárkori házat, 5 császárkori kemencét, 4 csá
szárkori cölöplyukat, 1 Árpád-kori házat, 4 Árpád-kori
kemencét, 1 kérdéses korú árkot, 1 kérdéses korú kör
árok-szakaszt, 87 kérdéses korú gödröt, 2 kérdéses korú
házat és 5 kérdéses korú kemencét tártunk fel.
A leletanyag tekintélyes részét a vaskori és császár
kori kerámia teszi ki. Kiemelkedő fontosságú a kora
bronzkori Nyírség-kultúra több kiegészíthető edénye,
míg a császárkorból egy amfora fültöredéke érdemel kü
lön említést.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
Munkatársak: Nagy Márta, Scholtz Róbert régészek,
Király József, Gábor Tamás, Svéda Csaba rajzolók és Bocz
Péter régésztechnikus.
PINTYE GÁBOR

2 78. Nyíregyháza-Császárszá llás, Érpataki-főfolyás

Ny-i part
(Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) Ő, Sza
2005. április 13. és május 23 . között végeztük az M3 au
tópálya építését megelőző feltárást a 135. sz. lelónelyen.
2002 októberében és 2003 márciusában a terepbejárás
során ezen a lelónelyen bronzkori és császárkori csere
pek kerültek elő. A 2567 m2-nyi feltárt területen az egy
kori települést É-ról mély, vízjárta rész, K-ró1 az egykori
vízfolyás - jelenleg az Érpataki-főfolyás - határolta. Ma
ga a lelónely a Ny-K irányú dombhát É-i lankásabb ol
dalán jelentkezett. Az objektumok a terület déli felén
sűrűsödtek, így vélhetően az egykori - a 136. sz. lelóne
lyen összpontosuló - császárkori település É-i szélét si
került megfognunk. A vízközeli, laposabb részeken csak
elszórtan találtunk egy-két árkot és gödröt.
Összesen 110 obj ektumot tártunk fel. Túlnyomó
többségük (89) különböző méretű, egyenes vagy ívelt
oldalú, méhkas alakú gödör. További 2 házalapot, 2 sza
badtéri kemencét, 2 gödörbokrot és 13 kerítő, ill. vízel
vezető árkot sikerült még feltárnunk. Az objektumok
túlnyomó többségének leletanyagát a szürke és tégla
színű korongolt kerámia, kézzel formált durva edények
töredékei és igen nagy mennyiségű, esetenként égett
állatcsont alkotta. Őskori leletanyagot 1 gödörben sike
rült dokumentálnunk. Nem volt leletanyag 24 gödör
ben, 1 gödörbokorban és 5 árokban.
Munkatársak: Nagy Márta régész, Kiss László, Gá
bor Tamás és Svéda Csaba rajzolók.
SCHOLTZ RÓBERT

2 79. Nyíregyháza-Császárszá l lás, Gerda-tanya
(Szabolcs-Szatmá r-Bereg megye) B, Sza
2005. május 1 . és j úlius 1 . között megelőző régészeti
feltárást végeztünk az M3 autópálya építéséhez kap-

csolódó 4. sz. út korrekciójára eső 136 sz. lelónelyen.
A 2002. és 2003. évi terepbejárások során bronzkori,
vaskori és népvándorlás kori cserepeket gyűjtöttünk.
A közelító1eg É-D-i dombvonulaton húzódó lelóne
lyet mindössze egy fasor választja el a 135. számútól,
vagyis valószínűleg összetartoznak. Viszonyuk a feltá
rás során lett egyértelműbb. Az objektumok két részen
csoportosultak, egy kisebb és egy nagyobb dombhoz kö
tődően. Az É-i csoport közepén húzódott a fasor, ezért
É-i fele a 135„ a déli a 136. lelónelyszámot kapta. Egy
ritkább rész után következik a déli csoport, amelyik fő
leg a Ny-K irányú dombhát déli lankásabb oldalán je
lentkezett. Feltűnő, hogy egészen a mély részben, a je
lenleg már vizes területen is voltak gödrök, árkok. Ezt
a déli végét a lelónelynek sajnos a kivitelezés közben
megbolygatták.
A kutatott 16 394 m2-en 455 objektumot tártunk
fel, melyek túlnyomó többsége különböző méretű, egye
nes vagy ívelt oldalú, méhkas alakú gödör. A települé
seket árkok és árokszakaszok tagolják. Néhány házat és
kemencét is feltártunk. Az objektumok közül 3 köze
lebbró1 nem meghatározható őskori, 6 bronzkori. Figye
lemre méltó a Gáva-kultúra háza. Ugyanerre a korszak
ra kelteztünk további 48 objektumot. A legsűrűbb tele
pülés a császárkori volt: 3 ház, 172 gödör, 2 árok, 1
kemence, 1 gödörbokor és egy „gödörhulla" tartozott
ide. Ez utóbbi fölött még egy kemence is volt. A legdé
lebbi és legvizesebb részen került elő egy kisebb(?) nép
vándorlás kori település 1 gödre és 4 egymás mellett
lévő háza.
Az objektumok túlnyomó többségének leletanyagát
a szürke és téglaszínű korongolt kerámia, kézzel formált
durva edények töredékei és igen nagy mennyiségű ál
latcsont alkotta.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
Munkatársak: Babolcsi Andrea, Gergely Balázs ré
gészek; Gábor Tamás, Király József, Kiss László, Svéda
Csaba, Tóth Róbert rajzolók; Bakos János, Bocz Péter
technikusok; Mester Andrea gyűjteménykezelő.
ALMÁSSY KATALIN - !STVÁNOVITS ESZTER NAGY MÁRTA - PINTYE GÁBOR SCHOLTZ RÓBERT
-

2 80. Nyíregyháza-Császárszá llás, H alo mi-dűlő
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza
Az M3 autópálya nyomvonalának terepbejárása során
nem tudtuk egyértelműen eldönteni, hogy lelónelyet
találtunk-e, vagy sem, mert nagyon szórványosan és
nagy területró1 gyűjtöttünk cserepeket. Csak a humuszo
lás során vettünk észre egy császárkori temetkezést.
2005. május 2-12. között végeztük el a 139. sz. lelónely
megelőző feltárását. A lelónely egy É-D irányú homo
kos plató É-i nyúlványán fekszik. A feltárt 4098 m2-nyi
területen eló"került császárkori temető Ny-i és K-i széle
lezárt, de É-ra és D-re feltehetó1eg folytatódnak a te
metkezések. Összesen 39 objektumot bontottunk ki és
dokumentáltunk. A temetkezések zöme rabolt volt.
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2005. április 17-én a humuszolás ellenőrzésekor a
139. sz. lelónelytó1 K-re cserepeket és objektumokat ta
láltunk. Április 19. és május 1 2 . között végeztük a meg
előző feltárást a 1 39/a lelónelyen. Ezt egy mélyebb rész
választja el a 139. sz. É-D-i homokos platójától. Itt in
dul egy újabb alacsony dombhát. Az eló"került császár
kori teleprészlet túlnyúlik a nyomvonalon, az épp a szé
lét érinti. Összesen 25 császárkori gödröt és egy kemen
ce-maradványt bontottunk ki és dokumentáltunk. A fel
tárt terület 200 m2•
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
ISTVÁNOVITS ESZTER - GERGELY BALÁZS

2 8 1 . Nyíregyháza-Csá szá rszál lás, Lucerna
(Szabolcs-Sza tmár-Bereg m egye) Ő, Sza
2005. március 22. és április 14. között megelőző régé
szeti feltárást végeztünk az M3 autópálya 140. sz. lelő
helyén. A 2002. és 2003. évi terepbejárás során kevés
őskorinak tűnő cserepet találtunk az É-D-i irányú, j ó
fekete földű magaslaton. A feltárás során 56 objektu
mot bontottunk ki fó1eg a nyomvonal É-i felén. Közü
lük 14 leletanyag nélküli, 1 természetes képződmény, 1
őskori, 26 császárkori volt.
A 26 császárkori objektum 1 kivételével mind gö
dör. Külön figyelmet érdemel a 23. sz. objektum, ame
lyet ipari létesítményként értelmeztünk. Az objektum
lekerekített négyszög alakú, méretei 300x3 05 cm,
mélysége 23-30 cm a humuszolás szintjétó1 mérve. Az
objektumban három átégett foltot (tűzhely?) , illetve egy
kisebb gödröt tártunk fel, mely a tüzelónelyek kiszolgáló
gödre lehetett. Ezek közvetlen közelében, és a kiszolgáló
gödörben jól iszapolt szürke és téglaszínű, ill. kézzel for
mált kerámiát, valamint kerámia- és fémsalakot és egy
kisebb meghatározhatatlan vastárgyat találtunk.
A gödrök általában ovális foltként jelentkeztek, be
töltésük szürkésbarna, rézsútosan' szűkültek, átlagos mé
retük 160x190 cm, mélységük 40-50 cm között váltako
zott. A többi császárkorba keltezhető objektumban kéz
zel formált és korongolt szürke kerámia és állatcsont volt.
Munkatárs: Almássy Katalin régész.
KÁDAS ZOLTÁN - MARTA, LIVIU - SANA, DANIEL

2 8 2 . Nyíregyháza-Császárszállás,
Vasútá l lomástól Nyuga tra ( Bu tyka)
(Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) B, LT, Sza , Á
Az M3 autópálya építéséhez kapcsolódó 4. sz. út kor
rekciójára eső 137. sz. lelónelyen 2005. március közepe
és augusztus 19. között végeztük a megelőző feltárást,
összesen 27 762 m2-en.
A lelónely több egységre oszlik, szinte folyamato
san végighúzódik rajta egy többrétegű császárkori tele
pülés, amelyiknek a legsűrú'bb része a feltárt terület É-i
felén emelkedő magas dombon fekszik. Ehhez kapcso
lódik egy 4 sírból álló császárkori „temető''. Ugyanitt egy
késő bronzkori település is volt, ill. egy szórványos Ár-

pád-kori telep. A dombtól D-re lévő mély részen való
színűleg karámok körárkait találtuk meg és szórványo
san néhány gödröt. Ettó1 D-re újabb, de alacsonyabb hát
emelkedett, amelyen mindkét korszak további telepré
szei kerültek elő egy kelta temető és egy igen szórványos
kora bronzkori település kíséretében. Eló'került egy kora
bronzkori és két bronzkori sír is. A gödrök közül 19 ősko
ri, 10 kora bronzkori, 60 bronzkori, 8 késő bronzkori, 1
vaskori, 1174 császárkori, 12 Árpád-kori, 349 kérdéses ko
rú. Nyolc császárkori, 1 kora népvándorlás kori és 5 kér
déses korú ház mellett 7 császárkori tűzhelyet, 4 őskori,
12 kérdéses korú és 3 recens árkot is kibontottunk.
A 43 síros kelta temetőrészlet sírjait a nyomvonal mel
lett lévő őskori kurgán (Jósa András Kurva-halomként
emlegeti) D-i és K-i részébe ásták. A vegyes rítusú te
mető nagy részét feltártuk. Kora az üvegkarperecek, a
bronz női övláncok, a négytagú bokaperecek és a vitéz
kötéses fibulák alapján LTC1 .
A császárkori telepen belül az anyag feldolgozása után
valószínűleg több kronológiai fázis különíthető majd el.
Fontos támpontot szolgáltat ehhez a terület legmaga
sabb részén szuperpozícióban lévő házak és gödrök
anyaga. S zembetűnő a tárolóvermek nagy mérete és a
házak párhuzamos, mintegy „utca jellegű" elrendezése.
A leletanyagból kiemelhetó'k a terra sigillata töredékek,
néhány bepecsételt kerámia, egy kétsoros csontfésű és
az egy bizonyos zónára koncentrálódó vassalak, mely
műhelyt is j elezhet.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
Munkatársak: Babolcsi Andrea, Sanda Cri;;an-Ba
cuet, Dan Cri;;an-Bacuet, Istvánovits Eszter, Kádas Zol
tán régészek; Beleznai Gabriella, Gábor Tamás, Király
József, Kiss László, Svéda Csaba rajzolók; Bakos János,
Bocz Péter technikusok; Mester Andrea gyűjteményke
zelő; Berendi Erzsébet archaeozoológus.
ALMÁSSY KATALIN - BEJINARIU, loAN GINDELE RÓBERT - JAKAB ATTILA - MARTA, LIVIU MATEI, ALEXANDRU - NAGY MÁRTA - PoP, HoREA

2 8 3 . Nyíregyháza-Felsősima, Gyebrás-tanyától DK-re
(Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) Sza, Á
Az M3 autópálya 217. sz. lelónelye a 161 . sz. közvetlen
szomszédságában található, attól K-re fekvő alacsony há
ton húzódik. Keleti vége már egészen mély részen van.
Terepbejáráskor nem találtunk itt régészeti anyagot, a
humuszolás során kerültek elő az objektumok. 2005.
szeptember 26. és november 18. között végeztük el a
megelőző feltárást.
Összesen 274 császárkori és Árpád-kori objektumot
tártunk fel. A laza szerkezetű települések mindkét irány
ban túlnyúltak a nyomvonalon. 134 objektumot - lelet
anyag híján - nem sikerült keltezni.
A császárkorra keltezhető 78 objektum (1 ház, 2
árok, 74 gödör és 1 sír) . A ház lekerekített négyzet ala
kú, méretei 310x240 cm, mélysége 25 cm. Északkeleti
részében égésnyomok voltak, itt lehetett benne egy tűz-
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hely. Cölöplyukakat nem azonosítottunk. A feltárt göd
rök nagy része méhkas alakú volt. Közülük az egyikben
egy kutyacsontvázat találtunk.
A lelóbelyen az egyetlen feltárt temetkezés szintén
a császárkorba keltezhető. Az É-D-i tájolású sír foltja
nyeséskor nem látszott, egy árok bontásakor került elő.
Csak a csontváz egy részét sikerült megmentenünk, a
koponyából csak az alsó állkapocs maradt meg, illetve
felkar, comb és lábszártöredékek. A nyakánál 7 szem
gyöngyöt találtunk.
A császárkorra keltezhető objektumok leletanyaga
nagyrészt jól iszapolt szürke- és téglaszínű korongolt, ill.
durvább, korongolatlan kerámia, egy terra sigillata töre
dék. Volt néhány vastárgy (pl. fibula) és csonteszköz (pl.
lyukasztó) is. Sok volt az állatcsont. A feltárt leletanyag
ból említésre méltóak a gyöngyök, ill. egy tükör.
Az Á rpád-korra keltezhető 41 objektum közül 8
ház, 2 ipari létesítmény, 1 kemence, 28 gödör és 2 árok.
A házak általában véve négyszög vagy lekerekített
négyszög alakúak voltak. Méreteik hasonlóak: a legki
sebb 280x300 cm, a legnagyobb 370x400 cm. Három
ban sikerült cölöpszerkezetet, hatban pedig kemencét
megfigyelnünk. A tetőszerkezetek házanként változ
tak. Volt olyan, ahol a 4 cölöplyuk a Ny-i és a K-i oldal
közepén, ill . a DNy-i és DK-i sarokban volt. Egy másik
házban a három cölöplyukat az épület ÉNy-i sarkában,
ill. az északi és a déli oldal közepén találtuk meg. A
kemencék a házak ÉK-i részében voltak, egy esetet le
számítva, amikor az épület K-i végébe tapasztották.
Csak egy obj ektum esetében sikerült azonosítanunk a
kemence munkagödrét is. Találtunk egy szabadtéri ke
mencét is munkagödrével együtt. Az öt árokszakasz
összefüggött, vagy vízelvezető árkok voltak vagy a ka
rámokat kerítették körbe.
AsTALO�, CrPRIAN - HÁGÓ ATTILA MARTA, Lrvru - PoP, DAN

2 8 Li . Nyíregyháza-Felsősima, Gyebrás-tanyától ÉK-re
( Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) Ő, B, Sza, Á
Az M3 autópálya nyomvonalának 2003. évi terepjárása
során az alacsony dombháton került elő egy ponton egy
fél orsógomb és egy igen rossz megtartású koponyatö
redék. A lelóbelyet ez alapján regisztráltuk (161. és 161 /
a) . A lelóbely két, egymással csaknem párhuzamosan
futó magas dombvonulaton húzódik. A feltárt terület V
alakú, a nyomvonalat és a hozzá csatlakozó útkorrek
ciót érintette. A lelóbely K-i és Ny-i szélét sikerült lezár
nunk, É-ra és D-re messze túlnyúlik a feltáráson.
2005. július 21. és október 3. között 19 920 m2-nyi
területen egy császárkori és egy Árpád-kori temető sír
jait bontottuk ki. Összesen 377 régészeti obj ektum ke
rült elő: 1 késő bronzkori árok, 1 őskori gödör, 153 csá
szárkori sír, amelyek közül 34 keritőárkos, 13 körárkos,
39 kísérőárkos (két oldalról fülszerűen egy-egy rövidebb
árok keretezte) , volt további 9 császárkori árok, 5 csá
szárkori gödör, 1 császárkori cölöplyuk. Az Árpád-kori

temetőnek 102 sírját figyeltük meg. Kérdéses a kora 22
gödörnek, 5 ároknak, 1 cölöplyuknak.
A császárkori leletanyag igen gazdag annak ellené
re, hogy a sírok zöme rabolt. Nagyobb mennyiségben
került elő római import (pl. emailos fibulák) , de akadt
germán eredetű tárgy is. Több aranytárgy került napvi
lágra: torques, vödörcsüngő, lunula. A sírok edénykész
lete szokatlan, archaikus. A rítus jellegzetes szarmata,
ezen belül megfigyelhetó'k keleti elemek is (pl. négy
szögletes árok temetkezés nélkül, saroglya a halott alatt) .
A Felső-Tisza-vidék egyik legkorábbi szarmata temető
je, a Kr. u. 2. században kezdődött el a használata.
Az Á rpád-kori temetóoen sok érme került elő, ami
alapján inkább a korszak második felére keltezhetjük a
sírok zömét. A többitó1 elkülönülve került elő egy ra
bolt, nyúzott lovas temetkezés, melyet a mellékletül
adott nyéltámaszos balta a 10. századra keltez. Egy má
sik - alaposan kiszántott - lovas temetkezés maradvá
nyai közvetlenül az S végű hajkarikás sírok szomszédsá
gában helyezkedett el.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
Munkatársak: Babolcsi Andrea régész; Bakos János,
Bocz Péter, Mester Andrea ásatási technikusok; Gábor
Tamás, Kiss László rajzolók; Bene Zsuzsanna, Heipl Mó
nika egyetemi hallgatók.
IsTVÁNovns EszTER - ALMÁSSY KATALIN

2 8 5 . Nyíregyháza-Felsősima, Henzsel-tanya
(Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) B, Á
2005. június 15-én lelóbely-azonosítás céljából helyszí
ni szemlét tartottunk a területen, ahol 3 éve egy róka
lyukban csontokat és egy keresztet találtak. Erró1 2004
őszén szereztünk tudomást. A leletet jutalom ellenében
a találó átadta a múzeumnak: az öntött bronz ereklye
tartó kereszt eló1apján vésett Krisztus ábrázolás, hát
lapján már eléggé elmosódott görög betűs szöveg, min
den bizonnyal Jézus Krisztus nevének rövidített alakját
tartalmazza. A megmutatott lelóbelyen a horhos mind
két oldalát bejártuk, azonban a felszínen egy bronzkori
cserépdarabon kívül embercsontot nem találtunk. Ez
jó jel: a sírok még nem lettek megbolygatva. A terüle
ten valószínűleg a 10. sz. második felében, vagy utolsó
harmadában megkezdett, becslésünk szerint 20-80 sí
ros Árpád-kori temető található.
NÉMETH PÉTER

2 86. Nyíregyháza-Felsősima, Pócsik-tanya
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Ő, Sza
2005. szeptember 14. és október 4. között előzetes régé
szeti feltárást végeztünk az M3 autópálya tervezett
nyomvonalába eső 162. sz. lelóbelyen, a 219+220219+280 km közötti szakaszon. A lelóbely egy K-Ny irá
nyú kis domb déli oldalán és a tó1e Ny-ra elterülő vízjárta
mélyedésben található. A 2003. évi terepbejárás során
a jelenlegi Gyebrás- és Pócsik-tanya közötti fekete, kö-
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tött talajban kevés őskori és császárkori cserepet gyűj
töttünk.
A 3744 m2-nyi lelónelyen 2 házalapot, 6 cölöplyu
kat, 57 gödröt és két kerítő-, illetve vízelvezető árkot
sikerült feltárnunk. Az objektumok többségének lelet
anyagát a császárkori szürke és téglaszínű korongolt ke
rámia, kézzel formált durva edények töredékei és állat
csont alkotta.
Őskori leletanyagot 1 gödörben dokumentáltunk.
Császárkori leletanyagot 2 ház, 29 gödör és egy árok tar
talmazott. Utóbbiban a kerámiatöredékek mellett egy
macska tetemét tártuk fel. A félig földbe mélyített, cö
löpszerkezetes házak a terület DNy-i oldalán jelentkez
tek. Betöltésükbó1 terra sigillata töredék, szürke, koron
golt, illetve durva házikerámia és jelentős mennyiségű
állatcsont származott.
Munkatársak: Gábor Tamás, Kiss László rajzolók.
BABOLcsr ANDREA IsTvÁNovns EszTER SCHOLTZ RÓBERT
-

2 8 7. Nyíregyháza , Ipari park I I .
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazga
tósága 2005. augusztus 8. és szeptember 21. között meg
előző feltárást végzett a leendő beruházás helyén. A te
rület közvetlen szomszédságában a megelőző években
bronzkori és Árpád-kori települések nyomai kerültek
elő.13
A tervezett 80x100 m-es csarnok helyén feltárt 95
objektum közül 87 bizonyult régészeti jelenségnek. Ár
pád-kori leletanyagot 29 gödör, 13 ház, 14 kemence, 23
cölöplyuk és egy kút tartalmazott. Hat árokban és 8 gö
dörben nem találtunk régészeti leleteket. Utóbbiak a te
lepülésen belüli helyzetük és az Árpád-kori objektumok
betöltéséhez hasonló betöltésük alapján feltételesen
szintén erre a korszakra keltezhetők. A belső kemencés
Árpád-kori házak a terület Ny-i, magasabb részén, nagy
jából egy ÉNy-DK irányú sorban húzódtak. A házak igen
szerény leletanyagot, elsősorban szemcsés, hullámvo
nal-mintás kerámiát, illetve állatcsontot tartalmaztak.
Fémtárgyakat a szórványos vassalakokon kívül nem si
került dokumentálnunk.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
Munkatársak: Gábor Tamás, Kiss László rajzolók,
Mester Andrea gyűjteménykezelő.
SCHOLTZ RÓBERT

13

KuRucz K.: Nyíregyháza, Ipari park. ln: Régészeti kutatások Ma

gyarországon - Archaeological Investigations in Hungary 2002,
248.; KuRucz K.: Nyíregyháza, Ipari park. ln: Régészeti kutatá
sok Magyarországon - Archaeological Investigations in Hungary
2003, 262.; K1mnr.z K.: Nyín�erháza, Ipari park. ln: R i<ei<szF.t.i kn 
tatások Magyarországon - Archaeological Investigations in
Hungary 2004, 254.

2 8 8 . Nyíregyháza-Ma ndabokor, Ági-telep
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Szk
2004-ben az M3 autópálya nyomvonalán végzett te
repbejárás során kísebb mennyiségű szkíta kerámia ke
rült elő a rozsréti út É-i oldalán. 2005 májusában a
gépi humuszolás során beigazolódott, hogy a terüle
ten régészeti lelónely húzódik (153. sz. lh.) . Június vé
gén megelőző feltárást kezdtünk. A kiraj zolódó obj ek
tumok közül 1 2 csontvázas, 15 urnás és 4 szórt ham
vas szkíta temetkezésnek bizonyult. Az eló'került ur
nák közül egy sem volt ép, néhányat maj dnem telje
sen megsemmisített a szántás. Nem kizárt, hogy a te
mető hajdanán több sírból állhatott. A fennmaradó
tizenegy objektum közül egy újkori árok és öt újkori
gödör mellett három objektum (két gödör és egy árok)
korát nem tudtuk meghatározni, egy pedig geológiai
j elenségnek bizonyult.
A leletanyag a nyíregyházi Jósa András Múzeumba
került.
Munkatársak: Istvánovits Eszter régész és Bocz Pé
ter ásatási technikus.
GERGELY BALÁZS

2 8 9 . Nyíregyháza-Mandabokor I I .
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza
2005. szeptember 21 . és november 16. között végeztük
az M3 autópálya 154. sz. lelónelyének megelőző feltá
rását. A környezetébó1 alig kiemelkedő homokháton 176
régészeti objektumot bontottunk ki.
Egy bizonytalan, mély, esetleg kútként szolgáló csá
szárkori objektumon, ill. egy kérdéses korú árkon kívül
csak gödrök kerültek elő. Az objektumok közül 54 csá
szárkori, 1 kora bronzkori, 117 pedig kérdéses korú.
A méhkas, tölcsér vagy tojásdad alakú obj ektumok
agyagnyerő gödrök voltak. Átmérőjük 100 és 270 cm
között, mélységük 10 és 160 cm között változott, betöl
tésük általában barnásszürke és szürkésbarna volt.
A szokásos császárkori leletanyagon túl említésre
méltó egy amforatöredék, egy vaskés, egy csonteszköz,
terra sigillata töredékek és egy kutyacsontváz.
HÁGÓ ATTILA - KÁDAS ZOLTÁN MARTA, Lrvru - PoP, DAN

2 90 . Nyíregyháza , Rozsré t bokor
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, ú
2 0 0 5 . j anuár 6-án helyszíni s z e mlét végeztünk a
Nyíregyháza-Debrecen összekötő 4. sz. főút mellett, a
Marsó Kft. telepe és a Nyíregyháza Rozsrét bokor 15. sz.
alatti ház közötti területen (legelőn) , ahol humuszolást
végeztek. A lehumuszolt sáv É-i felében húzódó É-D
irányú alacsony homokháton egy kb. 50x50 m-es te
rületró1 bronzkori és újkori mázas cserepeket gyűjtöt
tünk.
Munkatárs: Szegfű László.
SCHOLTZ RÓBERT
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2 9 1 . Nyíregyháza-Rozsré tszőlő
( Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) B?, Szk? , Sza
2005. október 28. és november 30. között végeztünk
megelőző feltárást az M3 autópálya 218. sz. leló'helyén.
A teljes terület K-i és Ny-i szélén volt a feltárás, egy 2,
ill. egy 10 m széles területen. Valószínűleg egy mélyebb
fekvésű területró1 van szó. Mivel a feltárás előtt már
volt itt tereprendezés, az eredeti felszín eltűnt. A talaj
agyagos, kötöttebb. A gödrök egy része igen sekély,
vagyis a terület elég sokat kaphatott.
Összesen 24 objektumot tártunk fel. A gyér lelet
anyag alapján egy késő bronzkori és/vagy szkíta kori,
ill. egy császárkori település részlete került elő. Az ős
kori telepnek több gödörházát is feltártuk, a császárkor
ból azonban csak gödrök kerültek elő. Bár D feló1 egy
nagyobb üres terület határolta, valószínlíleg mégis össze
függ a 181. sz. leló'hellyel.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
ALMÁSSY KATALIN - GJNOELE RÓBERT

jén húzódik - egy késő bronzkori, és/vagy kora vaskori,
ill. egy császárkori telep került elő. A többrétegű csá
szárkori telep egyik fázisa valószínűleg egykorú a
szomszédos? 36/c lelóbelyen feltárt temetővel. Az is kérdés,
hogy a telep valamelyik fázisa kapcsolatban volt-e a 4. sz. út
túloldalán, egy homokbányában előkerült császárkori
sírokkal (JAM Adattár 98.8.) . A későbronzkori telep szin
tén áthúzódott a homokbánya területére, és megvála
szolandó a kora vaskori településsel való viszonya.
Feltártunk összesen 444 objektumot, amelyekbó1
bronzkori 1 ház, 3 árok, 93 gödör, késő bronzkori 64
gödör és három árokszakasz, biztosan kora vaskori 5 gö
dör, őskori 33 gödör és 1 ház tűzhellyel, császárkori 14
ház, 1 omladék, 1 sír, 4 árok, 170 gödör, kérdéses korú 2
agyagtapasztás, 34 gödör, 3 cölöplyuk és 3 árok. Emlí
tésre méltó a többinél sokkal mélyebb, szabályos tégla
lap alakú, földbe mélyített, császárkori ház, két rövidebb
oldala mentén 3-3 cölöplyukkal.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
ALMÁSSY KATALIN - GINDELE RÓBERT

2 9 2 . Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Alsóbadúri ú ttól

Ny-ra
( Szabolcs-Szatmár-Be reg megye) Ő
2 005 júniusában az M3 autópálya nyomvonalának
222+600 km tájékán egyetlen őskori gödröt tártunk fel,
melyben egyetlen jellegtelen cserepet találtunk (216.
lh.) . A leló'hely valószínűleg a nyomvonaltól É-ra hú
zódik.
ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNOVITS EszTER

2 9 3 . Nyíregyháza- Rozsrétszőlő, Marsó-telephely
( Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) B, Sza
2005. október 28. és december 7. között végeztük az M3
autópálya 182. sz. leló'helyén a megelőző feltárást. Va
lószínűleg mélyebb fekvésű területró1 van szó. A kü
lönböző munkálatokhoz kapcsolódó tereprendezések
miatt az eredeti felszín már eltűnt. A talaj agyagos, kö
töttebb. A foltok jól rajzolódtak.
Közel 2000 m2-en 44 objektumot tártunk föl. Ezek
közül késő bronzkori 13 gödör és 1 sír, késő császárkori
4, szabályos téglalap alakú ház és 1 sír, ill. 2 gödör. Kü
lön említésre méltó a négy császárkori épület egyike,
amelyikben faragásnyomokat mutató agancstöredékek
kerültek elő. Egy modern árok több régészeti obj ektu
mot is bolygatva futott keresztül a területen. 21 obj ek
tum korát nem lehetett meghatározni.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
ALMÁSSY KATALIN - GrNDELE RÓBERT

2 9 4 . Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Nevelős-homokbánya
(Szabolcs-Sza tmár- Bereg megye) B? , V? , Sza
2005 . október 4. és december 7. között végeztünk meg
el6ző feltárást az M3 autópálya 181 . sz. lelóbelyén, 4139
m2-en. A leló'helyen - amely egy domb K-i, lankás lejtő-

2 9 5 . Nyíregyháza-Rozsrétszőlő,

Nevelős-homokbányától D-re (Varga-tábla)
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza, Á
2005. július 25. és október 10. között megelőző feltárást
végeztünk az M3 autópálya 36/c lelóbelyén. A feltárt
terület nagysága: 6188 m2•
A leló'hely egy kisebb, közelító1eg É-D-i háton hú
zódik végig. Az egykori felszín két kisebb domborulatra
oszlott. Érdekes módon éppen a két hát közötti kisebb
természetes mélyedésben találtuk a legtöbb objektumot,
és É felé, ahogy magasodott a domb, annak legtetej én
egy 50-100 m-es területen „elfogytak" a gödrök, hogy
aztán újból fokozatosan egyre több kerüljön elő belő
lük. Ez a terület már újabb lelóbelyszámon szerepel
(181 ) , de nincs kizárva, hogy eredetileg összetartoztak.
A vizsgált területen egy késő bronzkori és egy többré
tegű császárkori telep, ill . egy 5. századi temető nagy ré
szét tártuk föl. Ezt néhány Árpád-kori objektum színezi.
Legérdekesebb a szinte teljesnek mondható 5. szá
zadi temető 34 sírj a. A mély sírokban gyakori volt a
csontfésű, több fibula - köztük egyedi darabok is - ke
rült elő. Viszonylag ritka volt a megbolygatott temetke
zés, s ugyancsak kevés edényt találtunk a sírokban. Az
előzetes adatok alapján vegyes népesség használhatta
ezt a temetőt.
A települések közül egy késő bronzkori (Gáva) telep
volt a legkorábbi, körülbelül az objektumok harmada
(mintegy 90) tartozhatott ide, kizárólag gödrök. Fó1eg a
feltárt rész közepén és É-i felén csoportosultak.
Ezután a császárkorban telepedtek meg a területen
többször is vagy hosszabb időn keresztül, mivel a szu
perpozíciók alapján a császárkori telep többrétegű. Va
lószínűleg nem tartozik össze a temetővel. Az biztos,
hogy a telepet hamarabb kezdték használni, mint a te
metkezó'helyet. Viszont esetleg ehhez a telephez tarto-
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zik az a sír (temetó?) , amelyet 1 998-ban az út túlolda
lán fekvő homokbányában tártunk fel (JAM Adattár
98.8.) . A császárkori objektumok (mintegy 250) között
már akadt három füstölő és 5-6 ház is, legérdekesebb
objektum egy kovácsműhely(?) , ill. egy gödörbe bedo
bott halott (halottak) .
A három Árpád-kori obj ektum - két gödör és egy
ház - egymás közelében volt. Kb. 200 a kérdéses korú
gödrök száma. Kibontottunk 3 nem régészeti jelensé
get is.
ALMÁSSY KATALIN - AsTALO�, CrPRIAN BABOLCSI ANDREA - GERGELY BALÁZS IsTVÁNovrTs EszTER - VrRAG, CRrSTIAN

2 96. Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Pa licz-tanyától D-re
(Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) B
2005. május 3 1 . és június 22. között végeztük el az M3
autópálya 150. sz. lelónelyének feltárását. A kutatott
7515 m2-nyi területen, a környező mélyebb részbó1 alig
kiemelkedő, löszös-agyagos talajú háton egy bronzkori
teleprészlet 32 objektumát sikerült feltárni, melyek kö
zül 1 ház, 1 sütőkemence, 1 kút, 26 gödör, 2 sír(?),
l árok(?). Kiemelkedő lelet egy őstulok koponyája az al
só állkapocs nélkül.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
VIRAG, CR!STIAN - ASTALO�, CIPRIAN

2 9 7. Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő
(Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) B, Szk, Sza, H, Á
2005. július 20. és december 9. között megelőző feltá
rást végeztünk az M3 autópálya 148/b lelóbelyén.
Az ásatási területen az autópálya nyomvonala egy
nagyjából É-D-i dombhát É-i részén megy keresztül, míg
D felé egy lehajtósáv kanyarodik le, amely a dombhátat
hosszában átszelő aszfaltúttal párhuzamosan fut. A le
lóbely a feltárt területen kívül K-i irányban is folytató
dik, a műút túloldalán, ahol a nagyjából ÉNy-DK irá
nyú autópálya nyomvonala ismét érintette. A 148/b le
lóbelytó1 Ny-ra található a következő dombháton a 214.
sz. lelónely, ahol a j elenségek egy része a 8-9. századra
és az Árpád-korra tehető, ezért valószínűleg a 148/b le
lóbelyen feltárt telep ott is folytatódik.
A kutatott 26 879 m2-en összesen 621 objektumot
tártunk fel. Kora bronzkori 2 gödör, késő bronzkori 5 árok
és 13 gödör; szkíta kori 7 gödör és 3 árok, valamint 3 bi
zonytalanabb korú gödör és egy árok; a császárkorra da
tálható 40 sír és 19 körárok, 6 árok, 36 gödör. Feltétele
sen császárkorinak határoztunk meg 4 gödröt, és két ár
kot. A 8-9. századra datálható 4 ház, 5 külső kemence, 23
gödör, 13 árok, és 2 kemencebokor, 5 sütőkemence, és
valószínűleg még egy ház. Árpád-kori 27 ház, 64 gödör,
19 sütőkemence, 9 árok, 9 kemencebokor, és 14 külső
kemence. Feltételesen az Árpád-korra keltezhető 3 ház,
3 gödör, 1 kemencebokor, 1 külső kemence és egy árok.
A 8-9. századra vagy Árpád-korra datálható 45 gödör, 1 2

árok, 1 5 ház, 5 kemencebokor, 8 külső kemence, 1 cisz
terna(?) , 1 kút(?) , 7 cölöplyuk. Ismeretlen korú 3 ház, 57
gödör, 26 árok, 3 sütóK.emence és 1 sír.
A bronzkori objektumok közül kiemelkedik a 314. sz.,
amelyikben tizennyolc gyengén kiégetett agyagnehezé
ket, és egy kiegészíthető urnát találtunk. Szintén kieme
lendő a Ny-i részen elterülő 40 síros császárkori teme
tőrészlet. Ezt részben bolygatta a késóbbi falu.
A feltárás meghatározó eredménye, hogy sikerült a
teljes területen végighúzódó, vagyis nagy kiterjedésű 89. századi és Árpád-kori telep jelentős részét feltárni.
A leletek a Jósa András Múzeumba kerültek.
Munkatársak: Almássy Katalin, Babolcsi Andrea,
Dan Cri�n-Bacuet, Dávid Áron, Gergely Balázs, Liviu
Marta, Nagy Márta, Pintye Gábor, Scholtz Róbert régé
szek; Beleznai Gabriella, Gábor Tamás, Király József, Kiss
László, Svéda Csaba rajzolók; Bakos János, Bocz Péter
technikusok; Mester Andrea gyűjteménykezelő; Berendi
Erzsébet archaeozoológus.
JAKAB ATTILA - NAGY MÁRTA

2 9 8 . Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő I I .
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, V, A , H , Á
Az M3 autópálya nyomvonalának 214. sz. lelóbelye már
a kivitelezés közben került elő, a terepbejáráskor itt nem
találtunk régészeti anyagot. A munkagépek átlag 20-30
cm mélységben távolították el a humuszt, amikor régé
szeti objektumok jelentkeztek. A lelóbely j elentős há
nyada egy nagyjából É-D irányú, túlnyomórészt homo
kos talajú dombvonulaton húzódott, mindössze a fel
tárt terület K-i része volt mélyebb, agyagos talajú. A ré
gészeti munka 2005. július 28. és november 22. között
zajlott, 18 484 m2-t érintett.
Az ásatás során 1 késő neolit házat és 5 gödröt; 24 kora
vaskori gödröt, 4 árkot; 1 kora avar kori sírt; 29 késő avar
kori házat vagy építményt (többnyire cölöplyukakkal, tűz
helyekkel), 27 gödröt, 42 árkot, 2 cölöplyukat, 18 kemen
cét, 5 kutat, 19 sírt; egy 10. századi kemencét, 2 gödröt; 1
Árpád-kori kemencét, és a hozzá tartozó munkagödröt, va
lamint egy ugyanilyen korú gödröt tártunk fel.
A neolit és vaskori objektumok a feltárás Ny-i hatá
rán, az avar temető hozzávetó1egesen a központi részen
helyezkedett el. A késő avar telepjelenségek végighú
zódtak a lehumuszolt területen, az épületek egy-egy ki
sebb csoportban a Ny-i és K-i szélek közelében, és egy
nagyobb centrumban a középső harmadban sűrűsöd
tek. Az Árpád-kori objektumok az ásatási terület K-i ha
tárán jelentkeztek. A lelónely minden irányban tovább
terjed. Délkeleti irányban összeér a 148/b lelóbellyel, s
- a 8-9. századi és Árpád-kori objektumok alapján - va
lószínűleg összetartozik azzal.
A településrészletek leletanyagában említésre mél
tó a késő neolit festett kerámia, a vaskori tárgyak közül
egy csont zablapálca töredéke, a népvándorlás korból
egy késői avar sarló töredéke, a 10. századból pedig a
bordázott nyakú edények darabjai.
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Az avar kori temető túlnyomórészt 8-9. századi le
letanyagot tartalmazott. A többségében szegényes mel
lékletű sírok közül két öntött övgarnitúrás temetkezés
emelkedik ki. Megjegyzendő, hogy az északi sírsort egy
gazdag kora avar kettős temetkezés indítja, melynek férfi
tagját karddal és lószerszámmal temették el.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
Munkatársak: Dávid Áron, Scholtz Róbert régészek;
Beleznai Gabriella, Gábor Tamás, Király József, Kiss
László, Svéda Csaba rajzolók; Bene Zsuzsanna, Heipl Mó
nika régészhallgatók (SZTE) .
PINTYE GÁBOR

300. Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Szelkó tótól észa kra
(Szabolcs-Szatmá r-Bereg megye) B
2005. szeptember 8-14. között 2450 m2-en végeztünk régé
szeti megfigyeléseket az M3 autópálya 152. sz. lelónelyén.
A feltárás során 11 régészeti objektum, valamint egy
egymást metsző modern kori árokrendszer foltjai ke
rültek elő. A régészeti leletanyagot tartalmazó késő
bronzkori gödrök a feltárt terület felső, É felé eső sávjá
ban jelentkeztek.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
MOLNÁR ZSOLT - ASTALO�, CIPRIAN KÁDAS ZOLTÁN - VIRAG, CRISTIAN

2 99 . Nyíregyháza-Rozsrétszőlő, Szelkó-dűlő,

3 0 1 . Nyírjákó ha tára
(Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) Á, Kö
2005. május 19-én terepbejárást végeztünk Nyírjákó és
Rohod külterületén. A tervezett beruházás É-on a Pú
pos-hegyalja, Homok-mező, Pápai-tag, Szántó-tag, D-ró1
Nyíres, Jegyző-tag, Eperjes-mező és Zsíros-tag határré
szeket érintette.
A jegyző-tag É-i részén, a dűlőúttól D-re fekvő almás
kert szélétó1, és a 1 27,4 m-es magassági ponttól ÉK-i irány
ban mintegy 100 m-re, a nagyfeszültségű távvezetéktó1
kb. 450 m-re É-ra, míg a dűlőúttól D-re 10 m-re egy kis
intenzitású 60x30 m kiterjedésű Árpád-kori-kora közép
kori cserepekkel jelentkező lelónelyet azonosítottunk.
Eperjes-mező: Az előző lelónelytó1 K felé haladva, a
határrész ÉNy-i szélén, a dűlőúttól átlag 50 m-re D-re,
a nagyfeszültségű távvezeték és a dűlőút által bezárt
szögben, a 1 27,8 m-es magassági ponttól DDK-i irány
ban egy kb. 1 20x50 m kiterj edésű területen szórványos
Árpád-kori-kora középkori cserepekkel jelentkező lelő
helyet találtunk.
Munkatárs: Szegfű László.
PINTYE GÁBOR

Rozsréti kaszáló
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza, N, Á
Az M3 autópálya 215. sz. lelónelye Rozsrétszó1őtó1 DNy
ra egy a K-i oldalán mély, vízjárta részekkel körülölelt,
É-D irányú földháton található. A terepalakulat alap
j án a Rozsrétet a Szelkó-tóval összekötő földút Ny-i ol
dalán elhelyezkedő 148/b lelónely K-i nyúlványáról van
szó. A lelónely meglétét a terepbejárás során nem sike
rült bizonyítani, bár a domborzat alapján sejtettük, hogy
a 148/b lh. itt is folytatódik.
2005. szeptember 26. és november 23. között vé
geztük el a megelőző feltárást. A 2478 m2-es területen
egy késő bronzkori?, egy császárkori és egy késő nép
vándorlás kori-Árpád-kori település maradványát,
összesen 201 objektumot tártunk fel.
Az őskorra keltezhető 11 gödör a terület K-i, illetve
Ny-i részén, bármiféle rendszer nélkül jelentkezett. Le
letanyagukat elsősorban kézzel formált kerámia és állat
csont alkotta. A császárkori telepet mindössze 1 ház, 1
gödör képviselte, és eló'került egy császárkori sír is. A ké
ső népvándorlás korra-Á rpád-korra 13 ház (többnyire ke
mencékkel, cölöplyukakkal), 16 kemence, 24 gödör, és
1 2 árok volt keltezhető. A félig földbe mélyített, cölöp
szerkezetes házak a terület déli oldalán egy K-Ny irányú
sávban jelentkeztek. Betöltésükbó1 korongolt, bekarcolt
hullámvonalmintával díszített szemcsés, illetve durva há
zi-kerámia és jelentős mennyiségű állatcsont került nap
világra. Leletanyagot 26 gödör, 24 árokszakasz, 12 kemen
ce és 6 cölöplyuk nem tartalmazott. (Helyzetük és betöl
tésük alapján feltehetően utóbbi objektumok is a késő
népvándorlás korra-Árpád-korra lesznek keltezhetó'k.)
Kiemelkedő leletnek számít a terület központjában fel
tárt késő császárkori/hun kori sír. A sírban egy É-D tájolású
háton fektetett férfi nyugodott. Bal felkarja mellett egy
kecske „kuporított" váza került elő. Mellékleteit egy szür
ke, kézzel formált füles edény, gyöngyök, öv- és csizma
csatok valamint egy borostyánszínű üvegtárgy alkotta.
A leletanyag a Jósa András Múzeumba került.
Munkatársak: Dávid Áron, Lichtenstein László régészek;
Beleznai Gabriella, Király József, Svéda Csaba rajzolók.
BEJINARIU, IoAN - PoP, HoREA - SANA, DANIEL SCHOLTZ RÓBERT

3 0 2 . Nyírtelek h a tára
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ) Ő, Sza, Kö
2005. január 12-én terepbejárást végeztünk a községtó1
DDK-re fekvő Király-Telek és Felső-Pázsit-dűlő határ
részek területén, gázvezeték tervezett nyomvonalán. A
terepbej árás során négy lelónelyet találtunk. Ezek
mindegyikén találtunk szarmata felszíni telepnyomo
kat. Továbbá őskori és középkori kerámiát gyűjtöttünk
a négybó1 egy-egy lelónelyen.
Munkatársak: Lukács József és Szegfű László.
PINTYE GÁBOR

3 0 3 . Ordacsehi, Kécsi-mező, homokbá nya
(Somogy megye) U, B, LT, Ró
A lelónelyen az elmúlt években már több alkalommal
volt régészeti feltárás. A 2005. évi leletmentést a bá
nyaművelés folytatása tette szükségessé. 2005 tavaszán
és őszén három ütemben dolgoztunk.
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A bánya ÉK-i részén egy bronzkori, a kisapostagi kul
túra időszakára tehető település maradványait találtuk
meg. Hat nagyméretű, nagy mennyiségü leletanyagot tar
talmazó, szabálytalan ovális alakú gödör biztosan, három
gyér leletanyagot tartalmazó kisebb méretü objektum fel
tételesen erre a korszakra datálható. A lelónelynek ezen
a részén három csontvázas sírt is találtunk. Ezekbó1 ket
tő biztosan, a harmadik nagy valószínűséggel a kelta kor
ra tehető. Ez utóbbi sír Ny-K-i tájolású, bolygatott volt, a
földjébó1 egy vascsat került elő, más melléklete nem volt.
A másik két sír DNy-ÉK-i tájolású volt, egymással párhu
zamosan feküdtek. Az egyik mellett vaskarperecet és a lá
bához tett edényt találtunk, a másiknak bronz lábperecei,
a bal kezén vas karperece volt, lábához két edényt tettek,
mellette egy hosszúkás, megmunkált kődarab feküdt.
A bánya DNy-i részén egy szondával azonosítottuk
a neolit telep határát, melynek során 15 erősen sérült
obj ektum került elő. Egy kisebb területen kilenc objek
tumot bontottunk ki, ezek közül két gödör a római kor
ra tehető. A többi objektum - hat kisebb-nagyobb gö
dör és egy nagyobb méretű, ovális alakú objektum őskori volt, nagyobb részük a dunántúli vonaldíszes ke
rámia időszakára keltezhető.
Munkatársak: Molnár István régész, Mészáros Szil
via, Varga Gyula, Móricz Róbert technikusok.
NÉMETH PÉTER GERGELY - MOLNÁR ISTVÁN

3 0 Lt . Orfal u, belterü let ( H rsz.: S lt )
(Vas megye) Ő , Á , Kö
2005. szeptember 13-án régészeti terepbejárást végez
tünk a falu fejlesztési területein. Az egyetlen terület,
ahol kerámiákat találtunk a falu belsejében van. Az 54es helyrajzi számmal j elzett belterületi szántón egy szé
lesebb plató meredek oldalának egyik teraszán több ős
kori, Árpád-kori és középkori telepre utaló jelenséget
fedeztünk fel. A dülő környékén patak vagy folyó nin
csen, de a terület körül több vízjárta árok és tóka is el
helyezkedik, ami a régészeti kultúrák könnyű megtele
pedését segíthette elő.
Munkatársak: Derdák Ferenc, Szilasi Attila Botond,
Kiss Krisztina és Mátyus Magdolna.
ILON GÁBOR

3 0 5 . Oros, IV. homokbá nya
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) U, LT
A homokbánya területén a Nyíregyházát K-ró1 elkerülő
út építése miatt vált szükségessé a leletmentés, amelyet
2005. június 23. és július 29. között végeztünk. A lelő
hely a 600 m hosszú és nagyjából ugyanilyen széles, nagy
homokdombnak csak az É-i, lankásabb, hosszan elnyú
ló lejtőjén húzódott. Közelító1eg egy 110x40-70 m szé
les felületen dolgoztunk. A tiszta, gyorsan száradó és
omló homoktalajban az objektumfoltok igen rosszul raj
zolódtak. A feltárás során 23 objektum, valamint jelen
tős mennyiségű leletanyag került felszínre. A feltárt ob-

jektumok az 5 547 m2-es terület ÉÉNy-i részén csopor
tosultak, a lehumuszolt terület déli szegélye felé csak
szórványosan jelentkeztek. Egy neolit és egy késő vas
kori teleprészletet tártunk fel.
Az elúszó, szabálytalan újkó'kori gödrök meghatá
rozása különösen bonyolult volt, mert a lejtős dombol
dalon mindenfelé került elő szórvány régészeti anyag.
Vagyis a neolit telep a talajerózió miatt már nagymér
tékben „elkopott". A feltárás déli részén egy tárolóver
mes neolit ház maradványai kerültek elő. Ezenkívül 1 1
másik, az AVK kultúrához tartozó gödröt é s egy tüzhe
lyet bontottunk ki.
A feltárt terület É-i részén egy kelta házsor került
elő. Az 5 (?) házból három egymáshoz egészen közel állt.
A vaskori objektumok sorát még egy gödör és egy kút
egészítette ki. Leletanyaguk közepesnek mondható.
Munkatársak: Babolcsi Andrea régész, Mester And
rea gyűjteménykezelő, Urbán Norbert raj zoló.
CRI�AN-BíkUET. SANDA - KÁDAS ZOLTÁN MoLNÁR ZsoLT

306. Orosháza, Bón u m , Fa luhely
( Békés megye) A
2005 tavaszán elvégeztük a 10. sz. lelónely feltárását az
Orosházát elkerülő út főútvonali nyomvonalszakaszán.
A lelónely K-i részen feltárt objektumok egy bonyolult
árokrendszer részletét képezték, ill. kettő közülük ház/
műhely volt. Nagy részük a késő avar korba sorolható
leletanyagot tartalmazott.
A feltárt terület a főútvonali nyomvonal megkuta
tott részének legnyugatibb részét képezte, melytők K
re 700 m-en keresztül, az avar teleprészlet közvetlen
szomszédságában csak Árpád-kori objektumokat tártunk
fel 2004-ben. A most feltárt avar teleprészlet egy széles
és mély ősmeder K-i partjának keskeny sávjára támasz
kodik, mely ősfolyó túlsó, Ny-i partján Gyucha Attila
folytatott ásatásokat ez évben (13. sz. lh.).
RózsA ZOLTÁN

3 0 7. Orosháza , Bón u m , régi téglagyár
( Békés megye) A
2005. április 4. és június 2. között a 47. sz. főút Oroshá
zát elkerülő szakaszának építéséhez kapcsolódóan meg
előző feltárást végeztünk az orosházi 13. sz. lelónelyen.
Az ásatás során 150x30 m-es felületen két csoportban
késő avar kori, leletanyagban szegény objektumokat tár
tunk fel. Több ház mellett árokrendszerek és agyagki
termelő gödrök kerültek elő.
GYUCHA ATTILA

308. Ónod, vár
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á, Kk
2005. augusztus 1. és szeptember 30. között folytattuk a
vár helyreállítását megelőző kutatást. A belső vár DK-i
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sarokhelyiségében feltártuk a 3 . és 4. agyagpadlót (1516. sz.) , valamint a közöttük elhelyezkedő fekete fasze
nes, konyhai hulladékot tartalmazó réteget. A helyiség
ben hat kerekded alapraj zú gödröt is feltártunk. A déli
palotaszárnytól É-ra az udvari szinteket tártuk fel. Idén
bolygatatlan késő középkori rétegek is előkerültek, át
tört mérműves kályhacsempe-maradványokkal. Elértük
a falak alapozási szintjét, és előkerültek a korai (vélhe
tó1eg Árpád-kori, és 14. századi) temetkezések megboly
gatott csontmaradványai is.
A 46. sz. szelvényben az udvar 16-17. századi réte
geit bontottuk. A téglás, épülettörmelékes rétegbó1 egy
szer hornyolt gótikus boltozati bordatöredékek kerül
tek elő. A 47. sz. szelvényben nagy mélységben került
elő a visszabontott Ny-i zárófal. A szelvény közepe
táján egy részben elbontott bejárati nyílást találtunk.
A déli szárkő in situ lábazati köve egykorú a falazattal.
A kapunyílás déli oldalán megmaradt a rézslísen széle
sedő káva alsó kősora. A déli szárkő vélhetően második
rétegkövét a kapunyílásba fordulva találtuk meg. A pi
ramisos megállítású szárkő összetett gótikus profillal ta
golt. A kapu É-i oldalából a faragott köveket kibontot
ták, csupán a szárkő lábazati kövének lenyomata került
elő. Utóbb a kapu elé téglából valamiféle építményt (far
kasverem?) készítettek, alaprajzának tisztázására azon
ban nem kerülhetett sor.
Az É-i pincéró1 megállapítottuk, hogy É-i és D-i fala
nem egykorú. É-i fala a belső vár többi külső falával
együtt a gótikus periódusból származik, míg a déli fal a
dongaboltozattal együtt utólagosan épült, horzsaköves
riolittufa kőanyagából ítélve a 16. sz. első negyedében.
Az É-i falhoz utólag széles aknát (tornyot?) építettek,
melynek betöltésébó1 a 17. sz. első felére tehető kályha
csempék kerültek napvilágra. Az épületrész alaprajzá
nak tisztázása jövőre maradt. A pince déli falában az
udvarról induló, téglából kialakított lejáró csekély ma
radványai bukkantak elő. A pince betöltésében a 16-17.
századi leletanyag mellett 19. századi kályhacsempék is
elóbukkantak, melyek bizonyítják az épületrész kései új
rahasznosítását.
Leletanyag: kerámia és kályhacsempék, érmék, vas
eszközök és fegyveralkatrészek a 15-17. századból, cse
kély textilmaradvány a 16. századból.
TOMKA GÁBOR

3 0 9 . Ópályi, Homokbá nya
( Szabolcs-Sza tmár-Bereg megye) B
A területen 2005. március 17-én végzett terepbejárá
son kevés bronzkori cserepet találtunk. Április 6-14. kö
zött megelőző feltárást végeztünk 347 m2-en.
A leló'hely egy É-D irányú dombháton fekszik, mely
nek föként az É-i részén sűrűsödtek az objektumok, kö
zépen - ahol egy természetes mélyedés található -,
valamint a déli végén gyakorlatilag üresnek bizonyult.
A leló11elyet egy, a Jumbhátat É-D irányban átvágó árok
kal kutattuk. Összesen 12 objektumot tártunk fel, ebbó1

11 gödör és 1 árok. A gödrökbó1 viszonylag nagy mennyi
ségű leletanyag került elő, melyek mind a kora bronzkor
ra datálhatók, ezen belül is a Szaniszló-csoport idejére.
NAGY MÁRTA
3 1 0 . Ölbő, Főső-berek szer
(Vas megye) Ő, Ró, Á
Az épülő 400 kV-os Győr-S zombathely távvezeték
194. sz. oszlophelyén (Hrsz.: 019/4) található a lelónely,
központi része a Kőris-patak felső teraszán van. Az osz
lophelytó1 ÉK-re a kertek végében, illetve a kukoricás
ban igen sok kerámiát gyűjtöttünk az őskorból, római
korból, Árpád-korból.
2005 júniusában a kutatás egy kb. 9x10 m-es terü
leten folyt, a leló'hely központi részétó1 DNy-ra, szinte a
Kőris-patak árterében. A DNy-i oszlopláb helyén, a mai
felszíntó1 kb. 55 cm-re a fekete öntéstalajban tegulada
rabok, állatcsont, állati koponya maradványa kerültek
elő, valószínűleg a patak hordalékaként. Az ÉK-i osz
lopláb területén egy kerek objektum foltja került elő.
Betöltése egyöntetű szürkés-vöröses iszapos. Valószínű
leg egy kisebb kút lehetett, melynek tölcséres szája volt,
lefelé a fala elég meredek. Az alját a feltörő víz miatt
nem tudtuk megkeresni. Értékelhető leletanyag nem ke
rült elő beló1e, így kora kérdéses.
FARKAS CSILLA

3 1 1 . Örvényes, H osszú rétek
(MRT 2 . k. 3 5 / 5 l h . )
(Veszprém megye) Ró
A római kori villa területén végzett geofizikai felméré
seket a golfpálya tervezett építése tette szükségessé.
Szentléleky Tihamér részleges ásatását követően régé
szeti feltárás nem volt a területen, állandó rongálás, il
letéktelen kutatások nyomai azonban felfedezhetők vol
tak. A vissza nem temetett, védőtetővel ellátott I. sz.
épület tetejét és falainak egy részét időközben elbon
tották. Szentléleky Tihamér közölt alaprajza az épület
csoport csak egy részének feltárásáról tanúskodik,14 s
egyben arra is utal, hogy szükség lenne a már közzétett
II-III. sz. épület alaprajzának felülvizsgálatára is.
A 2005. május 9-10-én végzett geofizikai felméré
sek alátámasztották a felszínen látottakat: a villához Ba
latonudvari felé újabb épületek csatlakoznak, az Örvé
nyes felé látott és mért nagy halmot és talán kisebb hal
mokat a villa egyik temetkezó'helyével azonosíthatjuk,
távolabb É felé újabb, esetleg földbe mélyített objektu
mokra mutató anomáliák j elentkeztek.
PALÁGYI SYLVIA
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3 1 2 . Paks-Gyapa, Tem plomdomb
(Tolna megye) Kö
2005. június 1. és augusztus 5 . között a 2003-ban napvi
lágra hozott Árpád-kori templomtól pontosan É-ra tár
tunk fel 60 m2-t a templom körüli temetó'bó1. A doku
mentált sírok száma 191-re emelkedett. Eló'került egy a
templomhoz utólag hozzáépített, É-i oldalának sarkain
és közepén összesen három, rövid, a falakra meró1eges
támpillérrel megerősített gótikus bővítmény fó1eg kö
ves törmelékkel visszatöltött, teljesen kiszedett alapár
ka. Hossza megegyezik a templomhajóéval (8 m) , külső
szélessége 4, belső szélessége pedig 3-3,2 m. A sírká
polnaként meghatározott helyiséget a templomnál 5070 cm-rel sekélyebbre alapozták, alapárkát részben ko
rábbi, mélyebben fekvő sírokra ásták rá (azokat nem
bolygatva) , részben pedig átvágták azokat. A kápolná
ban fekvő, gazdagabb viseletű temetkezések alapján fel
tételezhető, hogy itt esetleg a kápolna alapítój a vala
mint hozzátartozói nyugodhattak.
Idén 63 csontvázat tártunk fel, ezek nagy része is
mét Inf. I-II. korú. Leletet 11 sírban (17,5%) találtunk,
közülük öt pénzzel is keltezhető. Említésre méltó a ká
polnában eltemetett három halott viselete. A 134. sz. sír
ban érem, gyűrű és veretes pártaöv (rajta egy készség
akasztós verettel) mellett két, nyéllapos, nyélvégborító
verettel ellátott kést találtunk. A 156. sz., szintén érem
mel keltezett, veretes pártaöves sírban csontból faragott
esztergált nyélborítással felszerelt kés; a 149. sz. sírban
pedig veretes párta mellett mintegy 30 db pártaverettel
ellátott pártaöv került napvilágra. A szórványként előke
rült tárgyak közül kiemelendő három bronztöredék, ame
lyek két, eltérő oldalvastagságú haranghoz tartoztak.
Az ásatás idején ill. más időpontokban a templom
tól É-ra elhelyezkedő, a Paksi családhoz köthető kúria
területén végzett terepbejárásaink során több tucat, a
15. sz. közepére-második felére keltezhető, zöld mázas
kályhacsempe-töredéket gyűjtöttünk.
Munkatársak: B. Kohári Gabriella (KÖH, Pécs) , Rácz
Miklós (ÁMRK) , Pap Csilla régészhallgató (SZTE) .
K. NÉMETH ANDRÁS

3 1 3 . Paks hatá ra
( Tolna megye) Ő, U, B, LT, Ró, Á
2005 márciusában terepbejárást végeztem a település
több pontján.
Csámpa déli széle: A 6. sz. út K-i felén, a 117. km
vonalában, kis területen, konyhakertben 2-2 jellegzetes
bronzkori ill. Árpád-kori töredéket találtam.
Csámpa, Püspökdombtól D-re: A 6. sz. út 118 és 118,6
km-e között, a főút K-i szélétó1 a Dunaszentgyörgyi-mel
lékcsatorna partjáig közepes sűrűségben bronzkori és
kevesebb római cserepet találtam. A telep vélhetó1eg a
Püspökdombon ásatással is igazolt bronzkori telep déli
folytatását képezi.
Csámpa, Régi-Brinyó: Az atomerőműtó1 D -re, a
Csámpa-pataktól K-re, a síkság j ellegű, 90-92 m közötti

tszf. magasságon fekvő Régi-Brinyó nevű dűló'ben, kis
kiemelkedéseken 4, kis kiterjedésű és kevés cseréppel
jelzett lelónelyet találtam, közülük egy őskori, egy kora
római/kelta és Árpád-kori, kettő pedig kizárólag Árpád
kori leletanyagot tartalmazott.
Dunakömlőd, Országúti Páskommal szemben: A 6. sz.
út K-i felén, az út és a vasút között, kb. 150x20 m-es
területen kevés kelta vagy kora római, és talán néhány
őskori cserepet gyűjtöttem.
Dunakömlőd, Ürgehegy déli sarka: Jellegtelen őskori
cserepeket gyűjtöttem.
Dunakömlőd, Vörösmalom-völgy: A Vörösmalrni-árok
déli oldalán, a patak és az út között kevés őskori (DVK?)
cserepet találtam.
Dunakömlőd, Vörösmalom-völgy, vízmű: A Dunaköm
lődi Agrár Rt. maj orjától a Vörösmalmi-árok felé veze
tő dlílőút mentén fekvő, 2-3 m magas partfalat teljes
hosszán elgyalulták. A partoldal DNy-i részén, a felszín
tó1 kb. 60 cm mélyen égett, vörös színű foltot figyeltem
meg, amelybó1 apró, égett, szürke színű embercsont-tö
redékeket és jellegtelen kerámiatöredéket gyűjtöttem.
Áprilisban szükségessé vált egy mentőásatás, melynek
során a rábontásban egy ÉNy-DK irányú, egykor felte
hetően téglalap alakú sírfolt ÉNy-i sarka került elő. A
folt jelentkezése fölött 4 korongolt, szürke kerámiatöre
dék, betöltésébó1 további egyetlen hasonló cserép és né
hány tucat apró, égett embercsont került elő. A kerá
mia alapján a sír kora császárkori lehetett.
Munkatárs: Váradyné Péterfi Zsuzsa.
K. NÉMETH ANDRÁS

3 1 � . Patalom, árvízi tá rozó
(Somogy megye) Á
2005. augusztus 11-én helyszíni szemlét tartottunk a tá
rozónak a Báté-Magyaratádi vízfolyásra épített gátjánál.
A gáthoz a töltésföldet a vizenyős patakpartot szegélye
ző ÉK-i domboldalból hordták el. A még szabadon álló
függó1eges partfalban két objektum körvonalait lehe
tett megfigyelni. Egy sütőkemence aljának tapasztásá
ból Árpád-kori cserepeket gyűjtöttünk. Egy kb. 1,5 m
mély gödörbó1 Árpád-kori hullámvonalas és díszítetlen
oldaltöredék került elő.
KöLTŐ LÁSZLÓ

3 1 5 . Pácin, Alharaszt-dűlő
( Borsod-Aba új-Zemplén megye) U, B, Á
2005. június 21-én helyszíni szemlét tartottunk hatásta
nulmány készítése céljából. A dűlő É-D-i dombhátjának
É-i harmadában 50x70 m-es területen viszonylag nagy
felszíni leletintenzitást tapasztaltunk: neolit, bronzkori
és Árpád-kori kerárniaanyagot gyűjtöttünk. Annak elle
nére, hogy a lelónely déli kétharmada most is fedett volt,
a leletsűrűsödés és a domb földrajzi adottságai alapján
feltételezhető, hogy a lelónely ott is folytatódik.
SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS
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3 1 6. Pácin, (sonkás-dűlő
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B
2005. június 6-án helyszíni szemlét végeztem a község
területén. A lelónely a község belterületétó1 É-ra a Kar
csa-ér K-i partj án, egy a környezetébó1 markánsan
kiemelkedő É-D-i irányú dombháton található. A lelő
helyet É-ról erdő, Ny-ról dűlőút, D-i irányban mezőgaz
dasági terület határolja. A lelónely szántott, a felszín
kedvező látási viszonyokat nyújtott. Egy 50x200 m-es
területen bronzkori kerámiatöredékeket gyűjtöttem.
A leletek a miskolci Herman Ottó Múzeumba ke
rültek.
JENEI ANITA

3 1 7. Pápa, Esterházy-kastély
(Veszprém megye)
A pápai Esterházy-kastélyban 1999 tavaszán megkez
dett kutatásokat több esztendei kihagyás után 2005-ben
folytattuk. A történeti forrásokból ismert 15. sz. eleji, a
Garai-család birtoklása idején épült, középkori castellum
maradványaként legalább két egymástól elkülönülő,
részben emeletes épület határozható meg. A teljes alap
rajzukban meg nem határozott épületek a mai kastély
É-i szárnya alatt találhatók.
A városról, várról a legkorábbi ábrázolás a 16. sz. kö
zepén készült. A Nicolo Angielini, Giulio Turco és Bernar
do Magno személyéhez köthető metszetek jobbára a vár
és város megerődítésének terveit mutatják. A nagy
léptékű tervek szerényebb, olcsóbb megoldással valósul
tak meg. A fenti alaprajzok és a megmaradt számos 1617. századi ábrázolás - noha j obbára mindössze két
metszeteló'képre vezethetők vissza - egyaránt négyszög
alakú erősséget mutatnak a város É-K-i sarkában.
Az újkorban átépített várfalhoz tapasztva álló egy
kori, részben emeletes épületek egymáshoz közvetlenül
nem kapcsolódtak, nem épültek össze. Noha a legko
rábbi - 1639-ben írt - inventárium említi a kaputornyot,
konyha melletti házat, tiszttartók házát, egy kétszintes
épület emeletén az öreg palotát, a tó feló1i házat, pusz
ta palotát stb„ ezeket a házakat kutatás hiányában nem
tudjuk elhelyezni a mai épületben. A kutatás j elen állá
sa és - tartunk tó1e - a jövendőj e sem ad arra módot,
hogy a kétharmadában ma is lakott épületben minden
részletre kiterjedő kutatást bárki is végezhessen. Enélkül
pedig bármely kísérlet, amely a mai épületalapraj zra
próbálja vetíteni a középkori avagy 17. századi állapo
tot, több mint kétséges eredményhez vezet.
A ma barokk külsőt mutató kastély felmenő falai
ban rejtőző korábbi falak közül a fenti nehézségek elle
nére részben meghatároztuk az újkori pápai vár alap
rajzát. A szabálytalan négyszög alakú kőfallal övezett erős
ség három fala a mai külső homlokzati falaknak felel meg,
míg a 18. században visszabontott déli fal vonalát az ása
tás tisztázta. A pápai vár töröktó1 való 1597-es visszafog
lalásakor megsemmisült a kapu és a mellette lévő torony.
Utóbbi helyét a K-i szárny D-i harmadába, egy ma ba-

rokk boltozatú pince helyére lokalizáljuk. Felmenő ré
szei nem maradtak meg, a felette lévő falak már a 18. sz.
első feléb61 származnak. A források szerint a vár töb bi
része nem pusztult el. Az újjáépítés léptékét a késó'bbi
bontások, átépítések miatt már nem lehet tisztázni.
A 17. sz. derekától a város és vár birtokosa az Ester
házy-család. Esterházy Ferenc pápai fökapitány birtok
lása idején újabb továbbépítésre került sor. Ennek so
rán a K-i épületek alá pincét ástak, annak tereit és a
földszintet pillérekró1 indított erős boltozattal látták el.
Az erősség képét egy, a ferences rendházban őrzött 1683ban készült fogadalmi kép őrizte meg. Az ábrázolás sze
rint a támpillérekkel erősített övező, háromszintes ma
gas falon belül közös tető alá vont épületek álltak. A vár
DK-i sarkához közel, a kapu mellett egy kis torony is
látható. A homlokzatokat áttörő emeleti nyílások felett
padlásra nyíló lőrésablakok sorakoztak.
A hódoltsági időszak, majd a Rákóczi-szabadságharc
elmúltával a vár hadi szerepe megszűnt. Az 1730-as évek
ben került sor a középkori kapu helyett új, a vár déli falát
áttörő kapu és a 16. sz. végi árkon átívelő híd megépíté
sére. Az építkezésró1 tanúskodó leírás szerint a vár föld
szinti és emeleti helyiségeit bővítették, ablakait nagyob
bították, nyitott folyosót emeltek a K-i szárny elé.
Kevéssel utóbb, 1739-ben ifjabb Esterházy Ferenc
megkezdte a vár barokk kastéllyá történő radikális átépí
tését. Megmaradt egy nagyméretű, Pápa városát ábrá
zoló olajfestmény, amely számtalan részletében a vá
rosra vonatkozóan hiteles ábrázolásnak tekinthető.
Ugyanekkor a vár tekintetében egy ideáltervet mutat,
feltehetően ez a Franz Anton Pilgram nevéhez köthető
kiépítési vezérterv egyetlen megmaradt ábrázolása. A
képen négy szárnnyal övezett, a várostól vizesárokkal
elkülönülő kastély K-i oldalához nagy kiterjedésű, föld
szintes épületek övezte gazdasági udvar csatlakozott. A
tervezett nagyvonalú együttes az Esterházy Ferenc le
velezésébó1 nyomon követhető építkezés során egysze
rűsödött. Elmaradt a déli szárny megépítése, kisebb lett
az istálló. Az árok feltöltésével a kastély kinyílt a város
felé, a korábbi elkülönülés megszűnt. Noha az eredeti
koncepció változott, a festményen látható számtalan
részlet, homlokzatképzés, ablakok formája stb. megegye
zik a megvalósultakkal. Ferenc gróf halálakor, 1754-ben
már készen volt a kastély berendezése, elkészült a K-i
szárnyban a díszes kápolna.
Az örökös, Esterházy Károly, a késó'bbi egri püspök
a kastély külső képén már semmit nem változtatott, csu
pán belső átalakítások köthetők személyéhez. A 18. sz.
végére kialakult terek lényegében változatlanok voltak
a 19. sz. végéig. Az akkoriban végzett kisebb átalakítá
sok során helyiségosztásokat változtattak meg, neoba
rokk stukkók, fal-, ajtó- és ablakburkolatok készültek.
A belső terekró1 megmaradt kisszámú ábrázolás már ezt
a neobarokk állapotot örökítette meg.
A hosszabb ideig szovjet katonaság által lakott ház
legutolsó nagy felújítására az 1960-as évek elején került
sor. Azóta a kastélyban könyvtár, művelődési ház, mú-

297

R ÉG ÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARO RSZÁ GON 2005

zeum és zeneiskola működött. A zeneiskola kiköltözött
a házból, a kiállítás tíz éve bezárt. A tetőfelújítással meg
kezdett rekonstrukció évek óta szünetel.
Munkatárs: Bartos György művészettörténész.
LÁSZLÓ CSABA

3 1 8 . Pásztó, Csontfalva
( N ógrád megye) U, B, LT, Sza, Á, Kö
A részletes tanulmányt lásd a kötet 87. oldalán!
TANKÓ KÁROLY

3 1 9. Pásztó hatá ra
( N ógrád megye) Pa , Ő, B, V
2005. május 5. és november 30. között terepbejárást vé
geztünk Pásztó Büge, Máriatanya, Szarka-Mál, Botra ne
vű határrészeiben. A terepbejárás a Zagyva-völgy két
oldalára és a Zagyva-völgy K-i oldalán található és a
hegylábi, domblábi területekre koncentrálódott.
Megmunkált kovaszilánkokat gyűjtöttünk a 21. sz.
műút és a Csécse felé vezető műút által határolt 762132 háromszögelési pont környékén (1. lh.) .
A Zagyva jobb oldali teraszán, a dombtetőn és a DNy-i
irányú lejtőn őskori kerámiát, emberi csontokat, köztük
koponyatetőt, pattintott kőeszközt gyűjtöttünk. A helyet
Büge erdős területe és a Zagyva folyó határolja (2. lh.).
A Zagyva jobb oldali teraszán a lejtőn őskori és kö
zépkori kerámiát gyűjtöttünk. A helyet a Máriatanya
mellett vezető földút, a Máriatanyához vezető betonút
és Büge erdős területe határolja (3. lh.) .
Máriatanya területén a Zagyva jobb oldali teraszán
az állami gazdaság épülete fölött egy kis plató lejtőjéró1
a földút nyomvonalában őskori kerámiát, kovaszilánko
kat, gyártási hulladékokat, pattintott eszközöket és tö
redékeket gyűjtöttünk (4. lh.) .
A Zagyva bal oldali teraszán Szarka-Mál területén
egy vízmosás mellett vaddisznótúrásokból pattintott kő
eszközöket, feltehetó1eg paleolit kori kovaleleteket gyűj
töttünk. A területet a Pásztó felé vezető műút és az Aká
cos nevű erdősor határolja (5. lh.) .
A Zagyva bal oldali teraszán Botra területén vad
disznótúrásokból megmunkált kova nyersanyagokat, szi
lánkokat gyűjtöttünk. A helyet az akácsáv, vízmosás és
a Pásztó felé vezető műút határolja (6. lh.) .
A Zagyva bal oldali teraszán Botra területén vad
disznótúrásból őskori kerámiát, kovaleleteket gyűjtöt
tünk. A 7. sz. lelóbelyet a Pásztó felé vezető műút és az
erdei műút határolja.
A Zagyva bal oldali vízmosásokkal szabdalt teraszán
Botra területén késő bronzkori-kora vaskori kerámiát,
kovaszilánkokat gyűjtöttünk vaddisznótúrásból (8. lh.).
A leletanyag a Kubinyi Ferenc Múzeumba került.
Konzulens: Ringer Árpád.
Munkatársak: Gutay Mónika régészhallgató, Kerék
gyártó Gyula.
RACZKY PÁL

3 2 0 . Perbá l, Zajná t-hegy (Aynárd-vár)
( Pest megye) Kö
A lelónelyre Kiss Ákos hívta fel a figyelmet, és egyúttal
vázlatos rajzot is készített a feltételezett erődítésró1.
A szintvonalas felmérést 2005 őszén készítettük el.
Az egykori erődítés ma már nehezen ismerhető fel. El
foglalja a Zajnát-hegy kettős csúcsát. Az erődítés több
nyire terasz formájú, csupán helyenként figyelhető meg
az alig kiemelkedő sánc.
Munkatárs: Nováki Gyula.
MIKLÓS ZSUZSA

3 2 1 . Petriven te, Újkúti-dűlő
(Zala m egye) U , R
2005. szeptember 19. és december 9. között megelőző
régészeti feltárást végeztünk a lelónelyen. 2000-2002
folyamán végeztünk már kutatásokat, melynek során
j elentős középső újkó1rnri (DVK, Sopot-kultúra) , árok
rendszerekkel erődített települést tártunk fel. A lelő
hely Ny-i szélén kisebb intenzitású középső rézkori
(Protoboleráz) településrészt találtunk.
A 2005. évi ásatást a korábbi ásatási szelvény K-i olda
lán, attól É-ra és D-re két kis háromszögben végeztük. Az
északi részen négy, míg a délin nyolc újkőkori objektumot
figyeltünk meg. A korábbi szelvény Ny-i részén, a kövesút
közvetlen közelében az épülő autópályától É-ra és D-re
két nagyobb felületet kutattunk. Az északi szelvényben 214
gödör, cölöplyuk, tűzhely és árok került elő. A gazdag, zö
mében újkó'kori leletanyag mellett egy kőeszközkészítő mű
helyként azonosítható gödröt is feltártunk.
A déli területen 12 objektumot figyeltünk meg, melyek
a korábban megismert rézkori településhez kapcsolódtak.
A feltárt terület nagysága: 7490 m2• A leletanyag a nagy
kanizsai Thúry György Múzeum gyűjteményébe került.
Munkatársak: Basticz Zoltán, Csekő Andrea régészek.
HORVÁTH LÁSZLÓ

3 2 2 . Pécs, H a l tér
(Bara nya megye) Kú
2005. május 17-én régészeti megfigyelést végeztünk nyi
tott közműárkoknál. Az árkok 1 -1,5 m mélységben szel
ték át a Hal tér és Kossuth tér közti területet, mintegy
50 m hosszú nyomvonalon. A városfal útburkolat alatti
szakasza előkerült. Az árok készítésekor annak újkori
téglákkal fedett felső szakaszát megbontották. A város
fal maradványait dokumentáltuk, más régészeti objek
tumot nem találtunk.
Munkatárs: Kárpáti Gábor.
GÁBOR ÜLIVÉR

3 2 3 . Pécsely, Vásártér u tca
(Veszp rém m egye) Ró
2005. január 4-én a V ásártér utcában épült új házakhoz
vezető közműárokból származó római kori szürke fazék

RÉG É SZETI KUTATÁS O K MAGYARO RSZÁGON 2005

alj- és oldaltöredékeit küldték be a múzeumba. A j a
nuár 1 1 -i helyszínelésen új abb edénytöredékeket nem
találtunk, a talaj a jelzett helyen valóban sötétebb volt,
de határozott elszíneződést, foltot nem figyeltünk meg.
PALÁGYI SYLVIA
3 2 Li . Pér, Mindszentpuszta, víztározó
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Kö
2005. május 25-én helyszíni szemlét tartottam a terve
zéssel érintett területen. A dombon, a település végétó1
a teljes hosszában, É-i irányban lelónely található. Azt
tapasztaltam, hogy a domb oldalától a tetejéig, fokoza
tosan sűrűsödve különböző korok kerámiái hevertek a
földön. A domb palástjának legalsó részén leletet nem
észleltem.
LOSONCZI MÁTÉ

3 2 5 . Pincehely, Tamási ú tra-dűlő
( To l na megye) B
A Kapos árterébó1 erősen kiemelkedő dombra légi fotó
zás közben figyeltem fel. Felülró1 úgy látszott, hogy a
három oldalról meredek oldalú dombot a negyedik ol
dalon egykor árokkal választották el a plató folytatása
feló1. A domb nagy része (a Kapos feló1) bokros, Ny-i,
ÉNy-i része szántóterület. A felszínen jól látható, hogy
a Kapos feló1 induló két mély bevágás a fennsíkon foly
tatódott, de ott a szántások során elsimították, nagyrészt
betöltötték. A szántott részen bronzkori cserepeket gyűj
töttem. A földvár alapterülete kb. 1 20x90 m.
A szintvonalas felmérést 2005. áprilisban készítet
tük el.
Munkatárs: Korondán Zoltán.
MIKLÓS ZSUZSA

3 2 6 . Pinnye határa
( Győr-Moson-Sopron megye) Ő, B, Ró, Kö
2005 júniusában örökségvédelmi hatástanulmányhoz
végeztem terepbejárást. A kijelölt területek j ó részén
már magasan állt a vetemény, amely meghiúsította a
kutatást.
Bíróság: A sportpálya létrehozására kijelölt rész mö
gött, a Bíróság-tábla közepén emelkedő kis dombon ős
kori, római (?) és középkori töredékeket találtam a répa
földön (Hrsz. : 0104/3f).
Ér-dűlő: A temetőtó1 a beledi elágazáshoz vezető
DNy-ÉK-i irányú, tervezett helyi gyűjtőút az Ér-dűlő
területén metszi a töltést, és valószínűleg a rendkívül
intenzív leletanyagú bronzkori telepet is, amely itt hú
zódik. Csak a gyűjtőúttól D-re eső terület volt járható,
de nagy valószínűséggel folytatódik a lelónely ÉNy fe
lé, az út túloldalán is. A leletek túlnyomórészt a töltés
K-i oldalán levő kis dombról kerültek elő, de szórványo
san megLalálhaLók a töltés Ny-i ul<lalán i s, ahol azon
ban már késő középkori cserepek is megjelentek. A le-

lóbely K-i irányban kiterjed az itt húzódó árok K-i olda
lára is, ahol már csak szórványosan található egy-két
töredék. Eló'került egy csiszolt kővéső töredéke (Hrsz.:
021, 022, 023, 024, 018a) .
Az Ér-dűlő (Érkörüli birtok) középső részén húzó
dó, egykori érmederbe vágott csatorna túlsó (déli) ol
dalán, a vasútállomás, illetve a beledi elágazáshoz veze
tő gyűjtőutak közötti kukoricás területén szórványos ős
kori és középkori töredékeket gyűjtöttünk (Hrsz.: 018d) .
Hegy: A tervezett M85 gyorsforgalmi út nyomvo
nalán, a Nagylózs felé vezető műút Ny-i oldalán emel
kedő domb lejtőjén, a műútra meró1eges déli oldalán
bronzkori telepnyomokra, pattintott kőeszközökre buk
kantunk. A leletek az említett dűlőúttól D-re eső 2. és a
3. sz. villanyoszlop közötti részen sűrűsödtek. A lelő
hely nem terjed ki a domb tetejére; a domb alján, a mű
út irányában középkori töredékek és vassalak is megfi
gyelhető (Hrsz.: 0150) .
Kertek alja, belterület: A falu déli részén a fejlesztés
re kijelölt terület nem volt járható, csak feljebb egy-két
kiskert, ahol jellegtelen őskori, bronzkori, római és kö
zépkori töredékeket gyííjtöttem. Mivel maga a falu az
Ikva magaspartjára, egy kb. 5-6 m magas dombra tele
pült, a teljes belterületen várható leletek előkerülése, a
fenti leletek csak a lelónely déli részét jelzik.
Semegye: A falutól Ny-ra, Semegye É-i részén, az Ik
va Ny-i partján levő kisebb kiemelkedésen, a nagylózsi
műút K-i oldalán, az út mellett álló kereszttó1 a követ
kező kereszt vonaláig intenzív bronzkori és középkori
telepnyomok jelentkeztek. A lelónely valószínűleg át
terjed a műút É-i oldalára is (Hrsz.: 0170, 0171, 0174/1,
0130) .
Sóvágó: Az agrokémiai telep és a fűrészüzem közöt
ti részen húzódik egy ÉNy-DK-i irányú, 1-1,5 m ma
gas, szétszántott töltés (egykori út?) , amely a Petehida
dűlői római villáig és azon túl az Ikváig világosan nyo
mon követhető. A pinnyei határba eső Sóvágó részen
(Hrsz. : 066) csak késő középkori-újkori töredékeket tud
tam megfigyelni a felszínen.
Munkatárs: Balassa Krisztina.
NÉMETH PATRÍCIA

3 2 7. Pomáz, Holdvilág-á rok
(MRT 1 3 / 1 k. 2 3 / 1 7 l h . )
(Pest megye) Ró, Kk
2005 kora nyarán és kora őszén folytattuk hitelesítő ása
tásunkat a Holdvilág-árokban. Az elmúlt három év két
kutatóárkának mélyítését, kiszélesítését végeztük, majd
a mesterséges föld alatti járat melletti régebbi kutatóár
kunkat tisztítottuk ki, illetve kezdtük el bővíteni egy ed
dig meg nem kutatott területen, közvetlenül a Sashegyi
féle egyik 1941-es kutatóárok irányába. Itt találtunk meg
egy közel ép, 15 századi bécsi mesterjegyes fazék da
rabjait és közvetlenül mellette ugyanazon a szinten egy
majdnem rózsaszínű hornyolt edény töredékeit (a 2005ös felszín alatt 40-60 cm mélyen) . A Nagyszikla alatti
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részen, az 1981. évi ásatás területétó1 balra, a Sashegyi
féle G szikla és a Nagyszikla közötti területen folytattuk
a 2003-ban megkezdett feltárást. A falak lépcsőzetes
szerkezete, az előkerült hatalmas faragott, „ott felejtett"
kváderkövek alapján, valamint a 2004-ben talált római
kori edénytöredékek szerint szinte bizonyossá vált, hogy
az 1 ,20-1,50 méternél mélyebb területek egy római ko
ri kőfejtőnek az emlékei.
2005-ben sem sikerült a Nagyszikla alatti térségben
az 5 ill. 6 m mély kutatóárkaink kiszélesítésével minde
nütt elérnünk az alapszik.lát.
Az állatcsontok vizsgálatát Kőrösi Andrea (MMgM)
végezte el.
Munkatársak: Sima Gábor, Repiszky Ádám, Horváth
Frigyes, Sczuka Attila, Grócz Zsolt és Szörényi Levente.
REPISZKY TAMÁS

3 2 8 . Pusztaföldvár, Kistatársá n c
( Bé kés megye) Á
2005. június 30-án helyszíni szemlét végeztünk az oros
házi Nagytatársánc, és a vele szemben lévő, a puszta
földvári határba eső Kistatársánc területén. A Puszta
földvár 9. sz. lelónelyen a Kistatársánc Árpád-kori temp
lomát közelítő pontossággal be tudtuk határolni. A pat
kó alakú sánc É-i ágának végében, a legmagasabb pon
ton ugyanis korábban embercsontokat, tégla- és habarcs
darabokat lehetett találni.
RÓZSA ZOLTÁN

3 2 9. Rábasebes, Varga- tag
(Győ r-Moson-Sopron megye) Ró
2005. június 25-én Rábasebes területéró1 származó, a
felszínen talált régészeti leletanyagot hoztak be a Xantus
János Múzeumba. A leleteket a II. világháborús katona
sírok felkutatása során találták a Rába mellett, a Szent
andrás-Sobri-csatorna és egy másik vízelvezető árok kö
zötti enyhén kiemelkedő szántóföldön. A felszínen né
hány kisebb téglatöredéket is megfigyeltek.
TAKÁCS KÁROLY

3 3 0. Rábaszen tmiklós hatá ra
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, B, Ró, Á, Kk
2005. március 16-17-én helyszíni szemlét végeztem ré
gészeti hatástanulmány készítéséhez.
Alsókúti-dűlő: A községtó1 É-ra egy jelentős kiterj e
désű Árpád-kori telepnyomot azonosítottunk. A leletek
a község É-i szélétó1 indultak, É felé haladva egyre rit
kultak, ezzel párhuzamosan azonban egy kisebb dom
bon koncentrálódó bronzkori cseréptöredékek tűntek
fel. A lelónely É-i széle bizonytalan.
Elsőjöldek: A lelónely egy markáns kiemelkedés a
községtó1 D-re, a dombot a Mórichida felé vezető asz
faltút szeli ketté. Bejártuk a kiemelkedés tágabb környé
két is, és megállapítottuk, hogy a lelónely elnyúlik Ny

felé egészen a Marcal árteréig, É felé pedig a község szé
léig, ill. feltehetően még tovább. A domb legmagasabb
részén őskori, római kori, Árpád-kori, késő középkori
edénytöredékeket, terra sigillatákat gyűjtöttünk, emel
lett nagyszámú téglatöredéket figyeltünk meg. Észak felé
haladva a római és őskori cserepek ritkultak, majd az
őskoriak teljesen elfogytak, ellenben a falu felé köze
ledve egyre több középkori lelet került elő. A középko
ri település nyilvánvalóan a belterületen is folytatódik.
Keleti irányban a (középkori) leletek egyre ritkultak,
majd meg is szűntek. A leletek a dűlő K-i felén két ki
sebb dombocska környékén koncentrálódtak, amelyek
mindegyike már ismert lelónely.
Rába-rét: A Marcalon túl, a Kisbabot felé vezető út
tól Ny-ra, egy É-D-i irányú, alig észrevehető kiemelke
désen Árpád-kori cseréptöredékeket találtunk.
Temető: Egy kicsi, de nagyon markáns domb (a Mar
cal partján) egy kis részén középkori és őskori telepnyo
mot azonosítottunk. Az Árpád-kori és késő középkori
leletek nagy sűrűségben j elentkeztek a felszínen. A le
lónely nyilvánvalóan kiterjed a domb teljes területére.
Munkatárs: Hatos János régészhallgató.
TAKÁCS KÁROLY

3 3 1 . Rábacsécsény, Kepés-oldal-dűlő
(Győr-Moso n-Sopron megye) B, Ró
2005. június 9-én helyszíni szemlét tartottam a Mérges
és Rábacsécsény határába tervezett útépítés nyomvo
nalában. A lelónely a tervezett út közvetlen környeze
tében, a Rábacsécsénybó1 Kóny felé vezető Szent Imre
út folytatásában található, a földúttól K-re. A környeze
tébó1 alig kiemelkedő kis szántott dombon tipikusan ké
kesszürke római kerámiát találtunk.
LOSONCZI MÁTÉ

3 3 2 . Rá bata mási, Bogyoszlói ú t
(Győr-Moson-Sopron megye) 1
2005. szeptember 15-én Rábatamásitól D-re Jobháza fe
lé, a bogyoszlói út mellett egy halomra lettem figyel
mes. A halom a jobházi bekötőtó1 É-ra, Rábatamási felé
egy szántóban fekszik, kb. 20x20 m-es, magassága 1,21,4 m lehet. A halmot gyep borítja. Tetej én kőkereszt
áll. A szomszédos Jobháza határából szintén vannak ada
tok halmokról. Azokat Szőnyi Eszter föltárta és Kr. u. 2 .
századi római sírhalmoknak bizonyultak.
LOSONCZI MÁTÉ

3 3 3 . Répcelak, Gyepre-dűlő
(Vas megye) U, R
2005. október 27-én nyílt árkos régészeti megfigyelést vé
geztünk. A munkaárkokban rengeteg kerámia mellett mi
nimum 16 régészeti jelenséget (gödör) tudtunk megfi
gyelni a DVK és rézkor idejéból A lelóhely a Gyepre
dűlő nevű határrészben a falu jelenlegi határától D-re
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egy nagyobb sík plató felső dombján helyezkedik el, a
137-es szintvonallal jelzett magasságon. A leleteket és a
geológiai struktúrákat megvizsgálva valószínlísithet6,
hogy a telep(ek) az egész domb felületét fedi(k) .
Munkatárs: Szilasi Attila Botond régésztechnikus.
lLON GÁBOR

3 3 Li . Répcelak, Hunyadi u tca
(Vas megye) U
2005. november 9-én helyszíni szemlénk során a beépí
tésre kerülő telkeken létesített közműárokban jelentke
ző, régészetileg értékelhető jelenségek azonosítását vé
geztük el. A fő közműárok ÉNy-DK irányú, ÉNy-i részé
ben a magasabban mutatkozó masszív kavicsos - agya
gos öntéstalaj miatt objektumokat nem tudtunk megfi
gyelni. DK felé haladva, ahol az öntéstalaj mélyebben hú
zódik, négy gödör metszetét dokumentáltuk az árok fa
lában. A leletanyag alapján a dunántúli vonaldíszes ke
rámia kultúrájának települése azonosítható a lelónelyen.
Munkatárs: Szilasi Attila Botond régésztechnikus.
POLGÁR PÉTER

3 3 5. Répcevis, Újhegyek a lja dűlő
(Vas megye) Kk, Kú
2005. október végén-november elején szélerőműpark
létesítését megelőző terepbejárást végeztünk a telepü
lés határában. A leendő 1. és 9. sz. erőmű helyén késő
középkori-kora újkori edénytöredékeket gyűjtöttünk. A
leletek a soproni Liszt Ferenc Múzeum Régészeti osztá
lyára kerültek.
lLON GÁBOR

3 3 6. Rigyác, Alsómező-dűlő I I .
(Zala megye) R , LT, N
Rigyác nyugati határában, az Újkúti-patak keleti olda
lán húzódó dombhát lankáján terül el a lelónely. 2005.
szeptember 24. és október 14. között végeztük el a feltá
rást: összesen 1910 m2-en 11 régészeti objektumot bon
tottunk ki.
A napvilágra került leletek (zömmel kerámia) 3 kor
szakra keltezhetó1<: négy gödör a középső rézkori Bala
ton-Lasinja kultúra idejére datálható, egy gödörbó1 ké
ső vaskori kelta (LT/A) leletek kerültek felszínre, két
sötét betöltésű kisebb gödörben pedig késő népvándor
lás kori, 8-9. századi leletanyag volt. A feltárt objektu
mok közül 4 nem tartalmazott datáló leleteket.
Munkatárs: Korcsmáros Attila technikus.
TOKAI ZITA MÁRIA

3 3 7. Rigyác, Alsómező-dűlő Nyugat
( Zala megye) R
2005. május 27-én a régészeti szakfelügyelet az épülő
M7 autópálya 221 +450-221 +360 kilométerei között ré-

gészeti objektumokat észlelt. A lelónely leletmentését
szeptember 1 -9. között végeztük el, 6 objektumot bon
tottunk ki. A feltárt 5 gödör és 1 tűzhely jellegzetes, a
középső rézkori Balaton-Lasinja kultúrához sorolható
leletanyagot tartalmazott. A kerámiaanyag mellett
pattintékok és csiszolt kőeszközök is napvilágra kerül
tek itt. A lelónely közepes intenzitású, egyetlen obj ek
tumban, a 6. sz. gödörben találtunk tetemes mennyisé
gű kerámiatöredéket. A leletek közül kiemelkedik egy
nagyméretű, lapos, csiszolt kőeszköz.
A lelónelytó1 kb. 300 m-re Ny-ra 2000-ben Müller
Róbert folytatott ásatást (74. sz. lelónely) , amely során
többek között két j ava rézkori Balaton-Lasinja kultúra
időszakára sorolható hulladékgödröt is feltárt. A most
kutatott teleprészlet feltehetően a korábban feltárt te
lephez tartozott.
A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum
gyűjteményébe került.
Munkatárs: Korcsmáros Attila technikus.
TOKAI ZITA MÁRIA

3 3 8 . Rigyác, Csikény-dűlő Kelet
(Zala megye) R, Ró
2005. szeptember 28. és december 2. között megelőző
régészeti feltárást végeztünk a lelónelyen, ahol 12 170
m2-en 267 objektumot tártunk fel.
A patakpart közelében kibontott objektumok kivé
tel nélkül római koriak voltak. A dombtetőn rézkori te
lepülésrészletet (gödröket) találtunk.
A római kori települést a reprezentatív fémleletek
(fibula, ezüstérem) alapján a Kr. u. 2-3. századra datál
hatjuk. Gödröket, cölöplyukakat, tűzhelyeket, közöttük
egy szép edényégető kemencét tártunk fel. Az egyik
mély gödör alján fazekak, tálak csoportját, vaseszköz tö
redékeit találtuk meg.
A feltárandó terület ÉNy-i sarkában, a korábbi réz
kori gödrök közelében is kerültek elő újabb foltok. A ke
rámiaanyag, többek között egy díszített kis edény, alap
ján a Tűzdelt-barázdás díszű kerámia kultúrájának né
pességéhez köthetjük az itt előkerült településrészletet.
A leletek a nagykanizsai Thúry György Múzeum
régészeti gyűjteményébe kerültek.
Munkatársak: Molnár József és Parázsó Izabella
technikusok.
SZÁRAZ CSILLA

3 3 9 . Rigyác, Csikény-dűlő Nyugat
(Zala megye) Ő, Á
Az M7 autópálya földmunkálatai során, a 220+820220+900 km-szakaszon 2005. június elején eló'került ob
jektumok leletmentő ásatását augusztus 29. és szeptem
ber 6. között végeztük el. A szakfelügyelet alkalmával
megfigyelt 10-12 folt közül mindössze egy Árpád-kori
gödör részletét lehetett kibontani, a többi objektum a
megfigyelés és a feltárás között eltelt hónapokban a ked-
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vezőtlen földrajzi és időjárási viszonyok következtében
teljesen megsemmisült, mindössze néhány kopott őskori
edénytöredék és kőeszköz, valamint Árpád-kori kerárnia
darabkák jelezték a lejtő aljában egykori létezésüket.
A feltárt Árpád-kori objektum a korábban már ku
tatott Csikény-dűlő Nyugat lelónely részét képezi, és a
középkorban elpusztult Csíkfölde falu Árpád-kori előz
ményéhez tartozhatott.
A leletek a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága M7
Régészeti raktárközpontjába kerültek.
KVASSAY JUDIT

3 Li 0 . Rigyác, Magyarocska-dűlő
(Zala megye) R, N , Á
A község belterületétó1 délre, a Rigyáci-patak Ny-i partja
és egy időszakos vízfolyás által közrefogott, lankás domb
oldalon, hosszan elterülő lelónely Száraz Csilla 2004-ben
végzett terepbejárásából ismert. A lelónely déli végétó1
2-14 m-re délre, az M7 autópálya kivitelezési munkála
tai során objektumfoltok váltak láthatóvá. A szakfelügye
let során 2005. június elején megfigyelt objektumok le
letmentő ásatását augusztus 29. és szeptember 28. kö
zött végeztük el. A feltárt gödrök, gödöregyüttesek és kül
ső kemencék rézkori (Balaton-Lasinja kultúra), népván
dorlás kori és Árpád-kori leletanyagot tartalmaztak.
A Balaton-Lasinja kultúra jellegzetes kerámialele
tei elsősorban három nagyméretű gödöregyüttesbó1 ke
rültek napvilágra. Az egyetlen népvándorlás kori gödör
kerámialeletei közelebbi kormeghatározásra nem alkal
masak.
Az Árpád-kori objektumok, a 3 külső kemence és
az erősen faszenes betöltésű gödrök iparos tevékeny
ségre utalnak, és esetleg - a dűlőnév alapján - a Rigyáci
patak keleti partjára lokalizált, elpusztult Csíkfölde falu
egyik Árpád-kori településrészét képezhették.
A leletek a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága M7
Régészeti raktárközpontjába kerültek.
Munkatársak: Auer Angelika, Kámán Beáta, Soós Gá
bor technikusok; Mészáros Melinda, Fullár Zoltán, Csekő
Andrea egyetemi hallgatók. A geodéziai felmérést Soós
Zsolt és Vadász Norbert technikusok végezték.
KVASSAY JUDIT

3 Li 1 . Rum, Hosszú-dűlő
(Vas megye) Kk, Kú
2005. április 5-én helyszíni szemlét tartottunk a telepü
lés Ny-i határában, a zsennyei határhoz közel, a Rumból
Zsennyére vezető műúttól É-ra. A tervezett bányatelek
K-i felében, a Hosszú-dú1óoen egy, a környezetébó1 alig
kiemelkedő dombocskán késő középkori és kora újkori
kerámiákat találtunk, nagyon szórványosan. A lelónely
120x50 m kiterjedésű, K-Ny-i irányú. A leletanyagot nem
gyűjtöttük fel, jelenségeket nem tapasztaltunk.
Munkatárs: Vámos Gábor.
ILON GÁBOR

3 Li 2 . Sajóecseg, Nyugati főú t mente
( Bo rsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő
2005. szeptember 6-án helyszíni szemlét végeztünk a
Sajóecseg-Sajóbábony közötti vezetékfektetés munká
latainál, melynek során eddig ismeretlen őskori régé
szeti lelónelyet határoztunk meg.
Saj ó ecseg vasútállomásától Ny-i irányban a főút
mindkét oldalára kiterj edő dombháton - az úttal pár
huzamosan kiásott - nyomvonal teljes hosszán szórvá
nyos őskori leletanyagot gyűjtöttünk. A terület fedett
sége miatt a lelónely pontos behatárolását nem tudtuk
elvégezni, de a felszínbó1 jól kiemelkedő domboldalra
vonatkoztathatjuk. Régészeti jelenséget nem tapasztal
tunk.
VERES JÁNOS

3 Li 3 . Sajópá lfa la, Pincepart
( Bo rsod-Aba új-Zemplén megye) R, Szk, N
A Rákóczi u. 14. sz. telken álló ház feletti dombvonula
ton, egykor rigolírozott, majd szántott területen rézkori
cserepek, szkíta kori vascsákány, népvándorlás kori vas
lándzsahegy és agyag orsógomb, valamint több cserép
került elő. A mintegy 1 00 m hosszú lelónelyet Horváth
Antónia régészhallgató jelentette be.
B. HELLEBRANDT MAGDOLNA

3 Li li . Sajópetri , Homoki-Szőlőskertek
( Bo rsod-Abaúj-Zemplén megye) LT
A részletes tanulmányt lásd a kötet 61. oldalán !
SzABó MIKLÓS

3 Li 5 . Sajópetri, Tanya-dűlő
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á
2005. január 7-én helyszíni szemlét végeztünk a Kisto
kaj-Sajópetri út É-i oldalán található Tanya-dűlóo en, a
024 hrsz. szántóföldön. Ez gyakorlatilag sík, közepén el
hagyott folyómeder, melynek É-i oldalán környezeté
hez viszonyítva markáns, ÉNy-DK irányú kiemelkedés
húzódik, mely két dombra tagolható. E két magasabb
ponton kavicsos, kevés humusszal kevert felszínen, jó
megfigyelési viszonyok között, két foltot alkotva Árpád
kori felszíni kerámialeleteket találtunk.
A leletek a miskolci Herman Ottó Múzeumba ke
rültek.
PUSZTAI TAMÁS

3 Li 6 . Sa lgótarján, Sa lgóvá r
( N ógrád megye) Kö
2005 májusában már a hatodik egymást követő évben
folytatódott az alsóvár maradványainak helyreállítását
eló'készítő ásatás. A munkatervben ebben az évben az
É-on elhelyezkedő építmény 8x6 m-es belvilágú tere ku
tatásának befej ezése, a K-i, ún. nagyciszterna szélesebb
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környezetének - így a tó1e Ny-ra és DK-re eső terület
nek - a teljes feltárása, s végül az ötszögű K-i ágyúto
rony kutatásának a folytatása szerepelt. (Lásd az illuszt

rációt!)
A várfalhoz támaszkodó, részben már a sziklába mé
lyített É-i épület belsejének ÉNy-i negyedében a vékony
és bolygatott omlási rétegek alatt - különösen a várfal
mellett - jelentős pusztulási rétegsort vizsgálhattunk,
amely jelentékeny leletanyagot is tartalmazott a 16. sz.
utolsó harmadából.
A felsővár alatti É-i hegyoldalban - a mai felvezető
út és az ún. nagyciszterna között - igen jelentős részen
letermeltük a föként az 1938. évi felsővári építkezések
során, ill. az 1 980-as években folytatott feltárások során

ide került finomabb törmeléket. Alatta a bazaltoszlo
pok között csak ritkán mutatkozott a leletekben gazda
gabb, bolygatatlan, humuszos lerakódás.
Munkánk legnagyobb eredménye az volt, hogy
megállapíthattuk: az ún. nagyciszternától D-re húzódó,
az elmúlt évben kutatott K-Ny-i fal nem folytatódott
tovább Ny felé, hanem egy - erősen lepusztult - derék
szögű sarokkal ért véget, azaz ez egy, a ciszterna felett
egykor állt „kútház" dél-i fala volt. Elő is került ezen
építmény erősen lepusztult Ny-i fala, és némi bizonyta
lansággal meghatározható volt az ÉNy-i sarok is. Megál
lapíthattuk, hogy ez a szabálytalan téglalap alaprajzú
épület K felé kissé kiugrott a hozzá már egy következő
építési fázisban hozzáépített, ÉNy illetve DK felé indu-
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ló várfalak vonalából. Egykori járószintje csak a DK-i
sarokban maradt meg.
A ciszternától D-re egy átlag 2 m széles pihenőt ha
tározhattunk meg a hegyoldalban, itt az omlásréteg alatt
egy agyagos feltölt(őd)és mutatkozott, melyró1 nem volt
kideríthető, hogy az a ciszterna építésével függ össze,
vagy inkább a felsővár tornyának pusztulása során ke
letkezett. Ugyancsak agyagos-égett réteg mutatkozott
foltokban a ciszternaépítményt a K-i ágyútoronnyal
összekötő várfal belső oldalán a sziklafelszínen; itt ve
zethetett eredetileg az alsóvárat az ágyútoronnyal össze
kötő közlekedési útvonal.
Bár a kivitelezési munkák miatt az ágyútorony betöl
tésének kitermelése a következő évre tolódott, a konzer
válás során az épület Ny-i falában - egymáshoz képest szim
metrikus elhelyezésben - két, 30x30 cm-es, vízszintes ge
rendafészket határozhattunk meg, melyek talán kapcso
latba hozhatók az építmény legalsó(?) födémével.
Munkatárs: Gál Viktor régészhallgató.
FELD ISTVÁN

3 Li 7. Sámsonháza , Fejérkő vára
(Nógrád megye) Á, Kk
A vár kutatását 2004-ben a sámsonházai Sámsonvár Múltunk Megismerése Alapítvány megbízásából kezd
tük meg, a vár jelentős fennálló falmaradványainak rész
leges állagmegóvásával egy idóben.
2004. június 7-16. között egyetlen kutatóárkunkkal a
legjobban, helyenként 6-7 m magasan fennálló É-i épület
szárnyat és annak külső oldalát vizsgáltuk. Az épület alsó,
részben a szikla lefaragásával kialakított szintjének az udvar
felé nyíló, emelkedő, keskeny ablaknyílását találtuk meg,
a felette lévő szintre gerendafészek-sor utal. A helyiség
ben falhalmozódott, 2,5 m-es vastagságot is elérő omladék
alatt a sziklapadlót égett, sok faszenet, hamut tartalmazó
réteg fedte. A nagyrészt az égett rétegben előkerült lelet
anyag - a kerámia alapján - nem késóbbi a 14. sz. elejénél.
Közvetlenül a várfalon kívül, annak építési rétegei által
fedett cölöplyuksor a fal építésekor megszüntetett cölöp
sorra, feltehetó1eg palánkfalra utal. A vár feltételezhető
külső falának három kisebb, de jelentős, falsík nélküli rész
letén él feltártuk és alaprajzilag felmértük a falsíkot.15
A 2005. évi feltárás során három helyet kívántunk
megkutatni.
A várhegy csúcsán É-D-i irányban keresztülhúzó
dó kutatóárkunkban megtaláltuk a vár 2,5 m vastag bel
ső falát, a fal mellé az építés során betöltött rétegekben
kiégett agyagtapasztás-darabokat: a kővárnál korábbi fa
vázas épület(ek) maradványait. A déli oldalon sikerült
megtalálnunk a falszoros külső, kisebb vastagságú fa
lát, mely a várhegy csúcsának tövéhez közel húzódik.

15

A 2004. évi munkáról szóló jelentés az RKM 2004. évi kötetben
megjelent szöveg helyesbítése. (Szerk.)

Az eddigi feltételezéssel szemben tehát sikerült kimu
tatni, hogy a falszoros É, K és D feló1 övezte a várat.
A belső falon belül, a várhegy tetején szárazon ra
kott keskeny kőalapozást találtunk, mely a várfalra nagy
jából meró1egesen húzódott, s egy nagyméretű cölöp
lyuk helyezkedett el benne. A falmaradvány várfalhoz
való kronológiai viszonyait nem tudtuk egyértelműen
megállapítani egy a rétegeket megszakító beásás miatt.
A várhegy csúcsának déli oldalán levő, az ároksze
rű mélyedésre meró1egesen elhelyezkedő szelvényünk
ben kimutatható volt, hogy a vár építésekor kisebb mér
tékű (80-100 cm) szintsüllyesztést végeztek, valódi vár
árok nem húzódott itt. A területet a vár bontása során
töltötte fel a fal omladéka.
A várhegy É-i oldalán a falszoros lezárását keres
tük. Kutatóárkunkban a sziklafal lefaragásával kialakí
tott teraszt találtunk. A várfal ezen a szakaszon már nem
folytatódott, a záró fal helye keletebbre, a ma is meg
maradt falmaradvány vonalában igazolható, ahol a bel
ső várfal É-i külső síkján ezt habarcsnyomok és egy sáv
ban sekélyebben kimosódott fugák jelezték.
A kutatás során eló'került leletanyag egy része a vár
eddig is ismert Árpád-kori működési idejébó1 szárma
zik, a várhegy tetején talált leletanyag jelentős része
azonban későközépkori. A 15. századi, a huszitákkal kap
csolatba hozható, jelentősebb használatot itt sikerült elő
ször kimutatni, a 2. sz. árok déli végén előkerült kő ágyú
golyó szintén erre a korszakra utal.
RÁCZ MIKLÓS

3 Li 8 . Sárszentlőrinc, Uzd, Pusztatemplom
(Tolna megye) Kö
Az uzdi Pusztatemplomot az 1960-as években Csorba
Csaba még szántóföldön azonosította; 2002. évi terep
bejárásunkon feltételezett helyén azonban nem talál
tunk régészeti nyomokat.16 2005. április 6-án, megismé
telt terepbejárásunkon a Kölesdró1 Sárszentlőrincre ve
zető út Ny-i felén, a Holt-Sió É-i kanyarjától ÉNy-ra kb.
300 m-re, az úttal párhuzamos erdősávban, ÉNy-DK
irányú, DK felé enyhén lejtő dombnyúlványon néhány
középkori téglatöredéket és egyetlen embercsont-töre
déket figyeltünk meg, kb. 20 m hosszan. A falu a közép
kori Borjáddal azonosítható.
Munkatárs: B. Kohári Gabriella (KÖH, Pécs) .
K. NÉMETH ANDRÁS - ÓDOR JÁNOS GÁBOR

3 Li 9 . Sárvá r, Felső-mező
(Vas megye) R, B, LT, Ró, Kö
2004. szeptember 1 3 . és november 26., majd 2005. áp
rilis 4. és május 27. között megelőző régészeti feltárást
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folytattunk a Sárvárt elkerülő 88. sz. főút nyomvonalá
ban.
A Felső-mező nevű határrészen két leló'helyet kü
lönítettünk el a 2002 februárjában végzett terepbejárás
alkalmával. A 2003 decemberében megismételt terep
bejáráson azonban megállapítottuk, hogy a két leló'hely
szinte összeér, és csaknem 550 m hosszan követhető a
nyomvonalban. A szerződésben ezt a szakaszt a nyom
vonal 2+847-3+500 m-e között rögzítettük.
A leló'helyek egy sekélyebb vízjárta hely, és egy ma
is élő forrás és vízfolyás szintjébó1 kiemelkedő terüle
ten helyezkednek el. A megelőző feltárás előtti időszak
ban próbafeltárást végeztünk a bejárt leló'hely teljes sza
kaszán.
A 88. sz. út 2. számmal jelzett leló'helyének É-i része,
egy K-Ny-i dombhát déli lejtője; egy laposabb, sekélyebb
terület választja el a leló'hely többi részétó1. A humusz
vastagsága 30-60 cm között változott, az altalaj kavi
csos, löszös, rétegeket nem tudtunk elkülöníteni. Mind
a terepbejárás, mind a kutatóárkok kézi bontása során
került elő a humuszból kerámia. Leletanyag, fó1eg csak
a humuszból és a felszínró1 került elő, erősen bolyga
tott állapotban, elsősorban késő bronzkori anyag. A se
kélyebb rész közelében, a lejtő aljában, egy nagymére
tű, mély kút került elő. Kútszerkezetet nem találtunk,
alját valószínűleg egy kavicsos réteg j elezte.
A leló'hely középső része az előzővel csaknem pár
huzamos, nagyjából K-Ny-i széles hát K-i végén, É-i lej
tőjén helyezkedik el. Tó1e K-re és D-re egy mélyebb víz
folyásos terület van. A leló'hely DNy-i részétó1 egy föld
út választja el. A régészeti objektumok nagy része cö
löplyuk, a legtöbb esetben nem volt megfigyelhető kö
zöttük semmilyen kapcsolat. Ezenkívül néhány tároló
verem, árok, egyéb gödör, földbe mélyítet épület, agyag
kitermelő, vagy műhelygödör, és egy kemence került
még elő a késő bronzkorból, a vaskorból és a kora kö
zépkorból. 2004-ben 249 régészeti jelenséget regisztrál
tunk ezen a szakaszon.
A leló'hely Ny-i végén, ahol az előző hát folytató
dik, 2004-ben csupán próbafeltárást végeztünk. Itt 288
obj ektumot regisztráltunk. Folytatódott tovább a késő
bronzkori telep közepes méretű, nem túl mély gödrei
vel, cölöplyukaival. Egy cölöpszerkezetes házat, agyag
kitermelő-gödröket tártunk még fel. A késő rézkor idő
szakából csak néhány gödör, és egy árok került elő. A
terület Ny-i végében 5 késő bronzkori hamvasztásos te
metkezést tártunk fel. A vaskorból egy kelta ház, és hoz
zá tartozó néhány egyéb jelenség mutatkozott. A terü
let Ny-i végén egy nagyjából É-D-i irányú árokból ró
mai kerámia töredékek, terra sigillata, fibulatöredék ke
rült elő. Az ároktól alig 10 m-re K-re, egy Ny-K-i tájolá
sú csontvázas temetkezést regisztráltunk, de a mellék
letek hiánya miatt ennek kora bizonytalan.
A leló'helyen a 2004. és 2005 . évben összesen nagy
j ából 16 OOO m2 területet kutattunk meg, 538 j elenséget
regisztráltunk. A lel6hely az elkerülő út nyomvonala, a
lehajtó ág, illetve a mai műút között, illetve annak déli

oldalán is tovább folytatódik. A nyomvonaltól É-ra szin
tén megtaláltuk a település nyomait.
FARKAS CSILLA

3 50. Sá rvá r, Soproni u tca ii .
(Vas megye) B
2005. június 27-29. között végeztünk régészeti feltárást
az ingatlanon (Hrsz.: 3204) . A kutatás alapján a tsz te
lep, és a j elenlegi temető területére is kiterjedhet a lelő
hely.
A kb. 1000 m2-es lehumuszolt felületen, valamint
egy építendő út területén összesen 8 objektum került
elő: 3 gödör, valamint több nagyobb oszlophely, melyek
betöltésében, és felszínén körbe, szinte palástszerűen
vékony, de jól látható égett réteget figyeltünk meg. Ke
vés leletanyagot találtunk, fó1eg kerámiát, melyek ka
viccsal soványítottak, rosszul égetettek, némelyik felü
lete fényezett, a késő bronzkorra tehetó'k. Fó1eg az osz
lophelyek betöltésébó1 sok égett, apró csontdarab ke
rült elő. A leló'hely bolygatott, illetve a mai temető te
rületén valószínűleg el is pusztult.
FARKAS CSILLA

3 5 1 . Simontornya, Külső-rétek
(Tolna megye) 1
A város K-i szélén, a Sió árterébó1 alig kiemelkedő dom
bon, kaszálón, légi felderítés során kerek, sötétzöld gyű
rűt figyeltem meg. 2005. március 30-án a terepen ezen a
helyen, az alacsony füben enyhe, nagyjából kerek kiemel
kedés látszott. Ezt U-alakban sekély árok határolta. Lele
tet nem találtam. A domboldal magasabb részein őszi
búza volt. Itt szórványosan paticsot és 1-2 cserepet figyel
tem meg. Simontornya felé haladva, a domb magasabb
részén kiszántottak egy házat: itt sok vastag tapasztásda
rabot találtam, de cserepet nem. Ásatás nélkül nem dönt
hető el egyértelműen, hogy itt valóban egy kis, árokkal
övezett földvár volt-e, amit teljesen elszántottak.
MIKLÓS ZSUZSA

3 5 2 . Sióagárd, Kőhányás
(Tolna megye) Kö
2005. április 6-i terepbejárásunk során a falutól ÉK-re
kb. 2,5 km-re, az egykori Sárvíz-meder K-i felén igen
meredeken emelkedő, fennsíkszerű magaslaton, annak
nem a legmagasabb pontján, elsimított szántásban, rossz
megfigyelési körülmények között nagy területen szét
szórva kisebb tégla- és kődarabokat, valamint ember
csont-töredékeket találtunk. A templom a falu É-i ré
szén feküdt, mert a leló'hely ÉNy-DK-i irányban az egy
kori meder mentén az épülettó1 D-re még több száz mé
ter hosszan húzódik. A leló'hely az egykori Gencs falu
helyét jelzi.
Munkatárs: B. Kohári Gabriella (KÖH, Pécs) .
K. NÉMETH ANDRÁS - ÓDOR JÁNOS GÁBOR
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3 5 3 . Solt-Járáspuszta , Bem u tca 1 6.
( Bács-Kiskun megye) Ő
2005. március 31 -én lelónely-hitelesítést végeztünk a tel
ken a november folyamán vízaknaásás közben eló'ke
rült kora avar temetkezés pontos helyének meghatáro
zására. A helyszínen tapasztaltuk, hogy a vártnál na
gyobb arányú csatornázási munkálatok történtek egész
Járáspuszta területén. Bár a fél évvel ezelőtti esemé
nyek szemtanúit nem találtuk meg, de a beásás folytán
biztosak lehetünk benne, hogy az pontosan csak a víz
akna helyéró1 kerülhetett elő. A terepszemle alatt a sír
tól K-re lévő szántásban őskori település nyomait ész
leltük. Maga a lelónely egy a környezetébó1 látványo
san kiemelkedő földháton helyezkedik el.
Munkatársak: Deák Andrea és Vida Ágnes.
ROSTA SZABOLCS

3 5 ti . Solt, Tételhegy
( Bács-Kiskun megye) U, B, V, A, H, Á, Kk
Néhány tavaszi-kora nyári terepszemlét követően 2005.
november 14-16. között intenzív terepbejárást tartot
tunk a Tételhegyen (Solt 14. sz. régészeti lelónelye) ,
mely Solt határának keleti részén, a kecskeméti (52. sz.)
és kiskőrösi (53. sz.) műút háromszögében, a Duna je
lenlegi medrétó1 légvonalban mintegy 7 km-re fekszik
a dunaföldvári és bölcskei rév közelében.
A Tételhegy ÉNy-DK irányban elhelyezkedő, kissé
nyújtott, kb. 1150x800 m kiterjedésű (megközelító1eg
100 hektárnyi) ovális terület. Legmagasabb pontjának
tengerszint feletti magassága 1 1 2,2 m, ezzel mintegy 17
m-rel emelkedik ki az egykori ártérbó1. Természeti kép
ződmény, ún. tanúhegy, melyet a Duna mederváltásai
során nem hordott el. A DK-i sarkán nyitott homokbá
nyában a domb szerkezete függó1eges profilban tanul
mányozható. 17 A keleti oldalán meredekebb, érintetle
nebb, itt akácerdő borítja, és csak néhány szakaszon oko
zott benne régebben bolygatást a homokbányászás, il
letve az oda helyezett karám. Déli oldalán található az
egyutcás Tételalja település, mely 1941-ben épült az ár
vízkárosultak számára. A DNy-i oldalon szó1ó'k vannak,
míg a térség nyugati oldalát szántják, itt a legalacsonyabb
és a legkevésbé hangsúlyos a tanúhegy oldala. Felszíne
tagolt: a kisebb-nagyobb kiemelkedéseket vízmosásos
mélyedések választják el egymástól. Ezek a magaslatok
fó1eg az É-i, ÉK-i és K-i oldalon j ellemzőek, ahol nagy
dombok formájában jelentkeznek.
A lelónelyre csupán az elmúlt években vetült né
mi figyelem, bár több régészeti korszakból ismerünk
ide köthető, j elentős leletegyütteseket. Elsőként Visy
Zsolt közölte Otto Braasch 1 997-es felvételét a tétel-

17

A régészeti vizsgálatokkal párhuzamosan az ELTE Természet
földrajzi Tanszéke Nagy Balázs vezetésével ősföldrajzi, őskörnye
zeti rekonstrukciós vizsgálatsorozatot indított a Tételhegy felépí
tésének és fejlődéstörténetének bemutatása céljából.

hegyi földsáncról.18 Czajlik Zoltán 2003 . évi kutatásait
bemutató légifénykép-sorozatában a Tételhegy mint
ismeretlen korú (őskori?) erődítés „elővárral" megha
tározással szerepelt.19 Bóna István rajzban rögzített kö
zöletlen feltételezése szerint a Tételhegy egykor alkal
mas lehetett avar kagáni székhelynek.20 A közvetlen
környéken temetkezésekkel is számolni kell ebbó1 a kor
szakból: 1 951 telén a Tételhegytó1 É-ra mintegy 450 m
távolságra, az állami gazdaság területén meszesgödör
ásásakor három kora avar kori sírt találtak (a mellé
kelt térképen: 9. lh.) .21 A mostani terepbejáráson össze
gyűjtött avar kori cserepeken kívül még egy-egy erő
sen kopott bizánci rézérem mutat erre a korszakra:
Heraclius és H eraclius Constantinus 613-614-ra kel
tezhető, Constantinápolyban vert follisa.22 A Tételhe
gyen közelebbró1 ismeretlen helyen, 1 907-ben szán
tás során került elő az a magyar honfoglalás korából
származó, a 10. sz. első kétharmadára keltezhető lelet
együttes, melyet Csete István helyi gazda egy rangos
női sírban bolygatott meg, melynek leleteit (egy ara
nyozott ezüst hajfonatkorongot, egy ezüst lemezkarpe
recet és két szív alakú lemezes csüngőt) gróf Benyovsz
ky Sándornak adta át, aki azokat a Magyar Nemzeti
Múzeumnak ajándékozta.23 További Árpád-kori és j a
va középkori szórvány leletek találhatók a Katona Jó
zsef Múzeumban: Tételalja lelónelyró1 származik III.
Béla (1172-1196) rézpénze, valamint a Tételhegyró1
való egy Köln város címerével ellátott, 15. sz. közepé
re keltezett ólombárca.
A dombfelszín bejárásához, illetve a régészeti jelen
ségek értékeléséhez nélkülözhetetlen információkat
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BERTÓK, G. - V1sY, Zs.: Bildkatalog (Ungarn) . ln: ÜEXLE, J. (zgst.):
Aus der Luft - Bilder unserer Geschichte. Luftbildarchaologie
in Zentraleuropa / Történelmünk képei madártávlatból. A légiré
gészet Közép-Európában. Dresden, 1997, 157.
19 CzAJLIK Z.: Légi régészeti kutatások Magyarországon 2003-ban (Rö
vid beszámoló az ELTE Régészettudományi Intézetének Térin
formatikai Kutatólaboratóriumában folyó munkáról). ln: Régészeti
Kutatások Magyarországon 2003. Budapest, 2004, 111, 119, 120.
20 Az 1990-es évek végén egy rajzon jelölte meg Bóna István a Té
telhegyet, mint amely méreteinél és földrajzi elhelyezkedésénél
fogva alkalmas lehetett az avar kori uralmi központ helyszíné
nek; a vázlatot B.-Horváth Jolán készítette.
21 A leletanyag (három bögre, egy bronzkarika-fülbevaló) a Magyar
Nemzeti Múzeumba került. Türr Ervin 1951. december 13-án kelt
jelentése: MNM Adattár S I. 13. Leltári száma: MNM 32/1952.1-4.;
közlése: BALOGH Cs.: Régészeti adatok Bács-Kiskun megye terüle
tének kora avar kori történetéhez. Előmunkálatok a Duna-Tisza
köze avar kori betelepülésének kérdéseihez. StudArch VIII. Sze
ged, 2002, 309-310, 12. kép 1, 3.
22 Varga Csaba helyi lakos találta saját telkén, melyet Wolfgang
Hahn (Institut für Nurnismatik und Geldgeschichte, Universitat
Wien) határozott meg.
23 HAMPEL J.: Újabb tanulmányok a honfoglalás kor emlékeiró1. Bu
dapest, 1907, 37., 27. t. 1-4.; „Őseinket felhozád... " A honfoglaló
magyarság. Kiállítási katalógus. Révész László, Wolf Mária és M.
Nepper Ibolya közreműködésével szerkesztette: Fodor István. Ma
gyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1996, 352-353. A leletek leltá
ri száma: MNM 82/1907.1-4.
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nyújtottak azok az 1954., 1987. , 2000. és 2003. évi légi
felvételek, melyeket a Honvédelmi Minisztérium Tér
képészeti Kht. archívumában gyűjtöttünk, valamint
amelyeket 1997, 1998, 2001 és 2002 során Otto Braasch24,
2004-ben Miklós Zsuzsa (MTA Régészeti Intézete) és
2005-ben László János (Civertan Bt.) készített. Ezek a
légi felvételek a Tételhegy három oldalán - a DNy-i, az
É-i és az ÉK-i széleken - végigfutó árkokat, valamint két,
az egész dombhátat kereszt irányban átszelő árkot mu
tatnak. A mostani terepbejárás idején őszi mélyszántás

24

Otto Braasch tételhegyi felvételeit Visy Zsolt (Pfrsi Tiufom� ny
egyetem, Légirégészeti Téka) bocsátotta rendelkezésünkre, me
lyet ezen a helyen is köszönünk.

volt a területen, és a domb oldalán hosszan elnyúló ta
lajelszíneződések igazolták a légi felvételek alapján fel
tételezett árkokat. A terepbejáráson ugyanakkor nem
láttuk felszíni nyomát azoknak a peremeken sűrűsödő
karám- vagy telekkiosztásra utaló négyszögletes, ritkáb
ban kerek alakzatoknak, melyek a légi felvételeken jól
kivehetó'k.
A tételhegyi terepbejárások során több lelőhelyet
tudtunk lokalizálni (lásd az illusztrációt!) , melyek idő
rendben a következó'k. A domb ÉK-i lábánál levő sík
területen neolit és Á rpád-kori cserepek kerültek elő ( 6.
lh.). A domb DNy-i lankás részén, egy kisebb különálló
dombon - Varga Csaba szó1őjében - rigolírozás után
gyűjtött edénytöredékek a középső bronzkori Vatya-kul
túrába tartoznak (7. lh.) . Magán a dombtetőn az embe
ri megtelepedésre utaló általunk talált legkorábbi lele-
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tek szintén középső bronzkoriak, illetve néhány grafi
tos kelta peremtöredék is eló'került. Nemcsak a domb
hát tetején volt sok kerámia, hanem feltehetó1eg az eró
zió következtében a domb oldalában és aljában is.
Ugyanakkor már nem lehet csak erózióval magyarázni
azt a tényt, hogy a dombhát aljában futó régi dűlőúttól,
ami ÉNy-ról határolja a Tételhegyet, Ny-i irányban még
legalább 150 m hosszan lehetett cserepeket találni. Nyil
vánvaló, hogy a leló'hely (az őskori és az Árpád-kori
egyaránt) nemcsak a dombhátra (2. és 3. lh.) , hanem
annak szomszédságában, a sík területre is kiterjedt (4.
lh.). További középkori kerámia került felszínre a domb
ÉK-i harmadában (5. lh.) . A kézikorongon formált da
rabok bizonyosan Árpád-koriak, egyes utánkorongolt tö
redékek azonban késő avar koriaknak tekintendó'k. Az
őskori és a középkori leletek foltokban, de egymással
keveredve jelentkeztek, tehát nem lehet horizontálisan
különválasztani a telepeket egymástól. Ugyancsak ős
kori és középkori szórványokat találtunk a Tételhegy
DK-i lezárásánál (8. lh.).
Figyelemreméltó jelenség, hogy az 1960-1970-es
évek térképein látható tanyák a nagyüzemi szántások
révén mára már nyom nélkül eltűntek a terepró1: ezek
többsége a Tételhegy DNy-i peremén helyezkedett el
úgy, hogy a hozzájuk tartozó kutak a lapos, vízjárta te
rületen voltak ásva. A terepbejárás során (a friss szán
tás és a jó tájékozódási pontok ellenére) csak az egykori
Szalontai-tanya helyét sikerült téglatöredékek alapján azo
nosítani. Ez a tanya a fent említett út mentén, két domb
hajlatában helyezkedett el, mintegy száz méternyire a
tó1e ÉNy-ra levő, lapos tetejű platótól, ahol a 20. sz. má
sodik felébó1 származó térképek ugyan nem j elöltek la
kóhelyet, a terület közepén levő tégla- és kőmaradvá
nyok azonban kőépületre utalnak. A légi felvételeken
jól láthatóan, valamint a helyszínen tapasztaltak sze
rint egy ovális árokkal (árkokkal) körülvett, kb. 200 m
hosszú területen egy kisebb, kereszt irányú ovális árok
található (1. lh.). Ennek közepén, fehér habarccsal és
tört kövekkel jelzett területen számos emberi kereszt
és hosszúcsontot, illetve koponyatöredéket gyűjtöttünk
össze. A mintegy 1 5-20 m hosszúra becsült (több pe
riódusú?) épületrom feltehetően templom maradványa
ként értelmezhető. E hely közelében került elő egy kis
méretű (24x19x22 cm-es) , fehér édesvízi mészkó'bó1 ké
szült faragvány.25
A dombot övező ovális körárok azonosítására már
a terepbejárás idején mód nyílott. A próbafúrások so
rán kiderült, hogy a dombhajlaton valójában egy kettős
árok húzódott körbe: egy 8 m széles, 1,5 m mély, illetve
egy 3,5 m széles, 60 cm mély árok volt rekonstruálható
úgy, hogy a nagyobbik árokban még egy kisebb (2,6 m

széles, 60 cm mély) árok is megfigyelhető volt a fúrási
rétegek alapján. Az árkok közötti távolság mintegy 2,5
m-es volt, itt egykor sánc lehetett. A lapos dombtetőn is
végeztünk fúrásokat: az egyméterenként fúrt minták
ból kiderült, hogy a kőtörmelékek hol húzódnak a fel
szín alatt, illetve a temetkezések kb. 1,1 m mélyen le
hetnek az épületrom körül. A dombtetőnek ezen a ré
szén korábban középső bronzkori (Vatya-kultúra) és késő
bronzkori (urnamezős kultúra) , népvándorlás kori, il
letve középkori cserepeket gyűjtöttünk. Ez utóbbiak kö
zül Árpád-koriként határozható meg több cserépbog
rács-perem, illetve csigavonallal díszített oldalfaltöredék.
A terepbejárás utolsó napján, a domb ÉK-i hajlatá
ban emberi koponya, valamint néhány őskori és közép
kori kerámiatöredék került felszínre a friss szántásból
(1/a lh.). A jelenség tisztázására ekkor már nem volt
lehetőség, ezért a következő héten, 2005. november 2223-án egy kisebb leletmentés során föltártuk a kérdéses
területet: két gödröt bontottunk ki, melyeket az eló'ke
rült cserépanyag a 13-14. sz. fordulójára keltezett.
A kutatást végző intézmény a Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Múzeumi Szervezete, a begyűjtött lelet
anyag elhelyezése a kecskeméti Katona József Múzeum
ban történt.
Munkatársak: Jankovich-Bésán Dénes, Nováki Gyu
la, Somogyvári Ágnes, Takács Miklós, V. Székely György
régészek; Nagy Balázs geográfus; Aradi Szilveszter geog
ráfus egyetemi hallgató; Buzás Gergely, Holl Balázs in
formatikusok; Zsoldos Attila történész.
SZENTPÉTERI JÓZSEF - ROSTA SZABOLCS

3 5 5 . Solymá r, vá r
( Pest megye) B, Kö
A szakirodalomban Mátyás-domb és Szarkavár néven
is említett, mintegy 180 m magas, ovális platójú soly
mári várhegyen 1 929-1934 között Valkó Arisztid ama
tőr régész tárta fel egy középső bronzkori magaslati te
lep, valamint az ugyanitt a 14. sz. végén emelt, s Buda
1541. évi török kézre kerülését követően felhagyott kö
zépkori vár addig ismeretlen maradványait.26 A félbe
maradt munkák folytatására ezután csak 1972-1977 kö
zött került sor, ami elsősorban ugyan a középkori vár
alaprajzi rendszerének és építéstörténetének fő vona
lakban történő tisztázását, illetve a terep rendezését j e
lentette nagyjából a késő középkori járószinten, de j e
lentős eredményeket hozott az őskori telep vonatkozá
sában is.27 Érdemleges falkonzerválási munkákra ekkor

26
25

Az eddigi egyetlen, bizonyosan megmunkált (7. sz.) kőzetminta:
Nagy Balázs geográfus szíves meghatározása. A területet ma is
„kóbányának" használják: a talajművelés során előkerült nagyobb
darabokat összegyűjtik és építkezési céllal elszállítják.
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ENDRŐDI A. - FELD I.: Régészeti kutatás a solymári Mátyás-dom

bon 1929-i934. Studia Comitatensia 9., Szentendre, 1980. 26r31}
FELD !.: Újabb kutatások a solymári középkori várban. Studia Co
mitatensia 17., Szentendre, 1985. 451-477.; ENDRŐDI A.: Régészeti
kutatás a solymári Mátyás-dombon (1 972-1977), középső bronz
kori magaslati telep. BudRég XXVI. Bp. 1984. 113-130.
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azonban még nem volt mód, erre először csak 2000ben adódott lehetőség - sajnos megfelelő szakmai elő
készítés hiányában számos komoly szakmai hibával.
Ezek korrigálása érdekében 2001-ben újabb kísebb ása
tásra került sor,28 de a munka ezt követően már nem
folytatódott. Solymár Nagyközség Önkormányzata 2005ben végül jelentősebb pályázati támogatást nyert el a vár
turisztikai hasznosítására, s ez szükségessé tette az ásatá
sok minden eddiginél nagyobb léptékű folytatását. (Lásd

az illusztrációt a 309. oldalon!)
2005. október 3. és november 5. között itt végzett
kutatásunk azonban korántsem törekedhetett teljesség
re. Célja elsősorban az volt, hogy minél jelentősebb sza
kaszon tárjuk fel a vár 18. században elbontott külső
falait, illetve tisztázzuk a belső oldalukhoz támaszkodó
palotaépület és bővítménye alaprajzi elrendezését, szint
viszonyait, annak érdekében, hogy bemutatásuk, értel
mező jellegű visszaépítésük minél hitelesebben elvégez
hető legyen. Feladatunk volt emellett még az 1970-es
években már részlegesen feltárt várkút felső, az egykori
kőfalazatot már nélkülöző részének újbóli kítisztítása is.
Az 1970-es években kutatóárkokkal nagyrészt már
felderített alaprajzból kíindulva a várhegy Ny-i kéthar
madán a várfal feltételezhető vonalára meró1eges újabb
árkokkal tisztáztuk a fal vonulat helyét - hét kutatóblok
kot nyitottunk itt a déli, hármat az északí oldalon. Ezt
követően az egyes árkok között végig kíbontottuk az át
lagosan 140 cm vastag, helyben bányászott hárshegyi
homokkóbó1 épített várfalszakaszok általában igen cse
kély, bontási törmelékkel kítöltött maradványát. Igen
sok esetben azonban csupán az utolsó kőig kítermelt
helyét, alapozási árkát találtuk meg, felmenő falazat már
szinte sehol sem maradt ránk. A bontás során azonban
jelentős rétegmegfigyelésekre nyílt lehetőségünk, így kí
derült, hogy a várfal igen gyakran vastag, néhol a 100
cm-t is elérő egynemű őskori réteget, illetve kífej ezett
gödröket vágott át. A falkíszedést követő erózió miatt a
várfalak belső oldalához kapcsolódó értékelhető közép
kori építési-feltöltési rétegeket ugyanakkor már csak rit
kán találtunk, néhol azonban az egykori külső járószint
még megfigyelhető volt.
Ásatásunknak a várfalak vonatkozásában legjelen
tősebb eredménye az volt, hogy korábbi feltevésünkkel
szemben kíderült: a palotaépület Ny-i bővítményének
korábban feltárt vastag É-i fala nem azonos a 14. száza
di várfallal. Az elóbbi fal É-i oldala előtt, vele párhuza
mosan megfigyelt „árok" nem egy „rejtekajtóhoz" veze
tő lejáratnak, hanem a kíszedett egykori várfal helyé
nek bizonyult - e fal nyugati folytatását sikerült is fel
tárnunk. Így megállapíthattuk, hogy a minden bizonnyal
a Lackfi-családhoz köthető első solymári vár alapvetően
egy szabálytalan, elég hevenyészett ovális alaprajzú -
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derékszöget a mai tudásunk szerint teljes mértékben
nélkülöző - várfalgyűrú'bó1 állt. Ennek belső oldalához
a munka második szakaszában épült hozzá a palotaépü
let - keskeny déli falainak enyhe ívelése, az É-i zárófal
elhelyezkedése ezt meggyőzően bizonyítják. Ugyancsak
utólagos a várfalhoz képest, de annál (és a palotánál)
jóval késóbb, esetleg csak az 1500 körüli reneszánsz
átépítés kapcsán keletkezett az említett Ny-i pincés b ő
vítmény, melynek egymással kötésben lévő falai déli bel
ső sarkait meghatároztuk. Déli falának tompaszögű kap
csolódása a palotához egyértelműen azzal magyarázha
tó, hogy az épület az itt már erősen DNy felé hajló vár
falhoz épült hozzá. Mivel azonban a még továbbra is is
meretlen járószintje jóval mélyebb volt az eredeti várfal
alapozásának aljánál - eddig már a várudvar átlagos szint
jétó1 számítva mintegy 4 m-es mélységig bontottuk kí új
korban bolygatott betöltését - ezért egy önálló, mélyebbre
alapozott falat emeltek a korábbi fal belső oldalán.
Ezt a kronológiát e fal É-i, külső síkjának kíképzése
is alátámasztja. Azt azonban továbbra sem tudjuk értel
mezni, hogy milyen célt szolgált az a keskeny, valami
lyen faszerkezet (lépcsó?) lenyomatát őrző, É-D irányú,
kífelé, É-ra lejtő rámpa, amely ÉK-en ebben a falazat
ban, annak szerves részeként került kíalakításra. Azt
mindenesetre már nem tartjuk valószínűnek, hogy ez
egy, a várból kívezető nyíláshoz („rejtekajtóhoz") tarto
zott volna, s valószínlíleg aligha köthető ezen Ny-i bő
vítmény közlekedési rendszeréhez. Ez utóbbit - azaz mé
lyen fekvő járószintje eredeti megközelíthetőségének
mikéntjét - még továbbra sem ismerjük, s így csak fel
tételesen hozható vele kapcsolatba az a bizonytalan lép
csőmaradvány, amely a palotaépület DNy-i, keskeny „te
re" nyugati végén sejthető. Végül a kutatások jelenlegi
állásánál semmi biztosat nem mondhatunk még ezen
nagyméretű építmény egykori funkciójáról és szerke
zetéró1 sem, még az is kérdéses, hogy udvarszint feletti
egykori felépítménye kóbó1 készült-e?
Az azonban nagyon valószínűnek tűnik - a vár Ny-i
végszakaszát É-D irányban teljesen átvágó kutatóárok
ban és a hozzá Ny-ról csatlakozó két szelvényben tett
rétegmegfigyeléseink alapján -, hogy az előzőekben tár
gyalt pincebővítmény építése kapcsán kítermelt nagy
mennyiségű homokköves földet - vagy legalábbis egy
részét - a vár nyugati részén, a várfalgyűrűn belül terí
tették el. A 20-30 cm vastag sárga feltöltés könnyen
összetéveszthető a homokköves altalajjal, s valószínű,
hogy az 1970-es években végzett kutatások során erre
nem is mindenütt figyeltünk fel. További vizsgálatok
nélkül ugyan még nem állítható, hogy a vár K-i részén
álló négyzetes torony körül 1976-ban felfedezett vastag,
ugyancsak homokköves feltöltés ugyanekkor keletkezett
volna, az azonban szinte biztos, hogy a 14. századi erős
ség még a déli oldalon sem rendelkezett egy közel víz
szintes udvarszinttel, azaz kezdetben a természetes ere
detű, egyenetlen, a hegyplató szélei felé lejtő terepszin
ten járhattak a várban élők. Bár a homokköves feltöl
tésbó1 a Ny-i részen nem került elő jól értékelhető lelet-
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anyag, s az alatta húzódó barnás, néhol törmelékes ré
tegeket is csak részben vizsgálhattuk, az utóbbiak fel
színérú1 származó néhány mázas, címerpajzsos illetve
baziliszkusszal díszített kályhacsempe-töredék már ed
dig is azt valószínűsíti, hogy a várban állt Zsigmond
kori kályhák elbontását követően kerülhetett sor az elő
zőekben említett tereprendezésre, s így logikusan a nagy
Ny-i palotabővítmény megépítésére is.
Az újkori falkiszedések miatt azt azonban már nem
tudtuk megállapítani, hogy az erős ívvel forduló Ny-i
várfal belső oldalához támaszkodó, két közel azonos hosszú
ságú és szélességű, egymással párhuzamos K-Ny-i „fal
nyelv" - melyeket egy befelé nyitott „torony" vagy to
ronyszerű építmény alapozásaiként tudunk csak elkép
zelni - még a sárga homokköves feltöltés előtt, vagy an
nak idehordása kapcsán épült-e meg, habarcsanyaguk
mindenesetre élesen elütött a várfalétól.
Kutatásunk kiterj edt a palotaépület K-i oldalára is,
az itt nyitott szelvényben azonban csak azt tudtuk iga
zolni, hogy a délkeleti sarok közelében található ferde
támpillér az épülettel egyidős - talán egy feljárólépcső
támasztását szolgálta. A tó1e É-ra, mélyebb szinten ta
lált téglapadló értelmezése nem könnyű, mindenesetre
változatos szintviszonyokra utal ezen a részen. Feltehe
tő, hogy esetleges folytatását az a nagy beásás tette tönk
re, amely minden bizonnyal Valkó Arisztid e részen vég
zett korai kutatásaival hozható kapcsolatba.
Míg a várfalakkal övezett területen a középső bronz
kori Vatya-kultúrához köthető rétegeket és jelensége
ket ugyancsak nem vizsgálhattuk behatóan, a vár kútjá
tól délre - már részben a várfal vonalán túl, gyakorlati
lag a hegyoldalban - feltárhattunk egy jelentősebb mé
retű, alsó részén tapasztott és igen figyelemreméltó le
letanyagot tartalmazó őskori gödröt.
Munkatársak: Bereczki Sándor, Györffy Zalán, Lász
ló Keve régészek (Marosvásárhely) ; Gál Viktor, Bakonyi
Regina, Koller Beáta, Koncz István, Sugár József, Zulauf
Gyöngyi, Bajkai Rozália, Baráth Kármen, Miletics Edi
na és Szabó Tünde régészhallgatók.
FELD IsTvÁN - VrczE MAGDOLNA

3 56. Sopron, Ba lf hatá ra
( Győr-Moson-Sopron megye) Ő, LT, Ró, Kk
Leletbeszolgáltatás után 2005. május 22-én helyszíni
szemlét végeztünk lelóbelyek kiterj edésének meghatáro
zása céljából. Az egyik lelóbelyet már Bella Lajos említi:
a falu É-i részén, a római úttól K-re levő szó1őkben sok La
Tene, Hallstatt és római lelet található. A szemle során
közelebbró1 meg nem határozható őskori, ezenkívül kelta,
római és késő középkori leletanyagot találtunk az ásvány
víz-palackozótól közvetlenül É-ra levő területen. A felszínt
sok természetes keletkezésű nyersvasércdarab borította
(Balf-Ránis). A szó1ó1< területét egy K-Ny-i irányú árok
vonaláig jártuk be, de még ezen túl is folytatódhat.
Balf, Rövid templomföldeh: A leló11ely a FerLő utca
folytatásában futó dűlőút két ága által közrefogott szán-

tott területen található, pontos kiterj edése nem tisztá
zott, mivel művelés alatt nem álló területek veszik kör
be. Itt római edénytöredékek kerültek elő. Balassa Krisz
tina hívta fel a figyelmet arra, hogy a Sopron-Balf kö
zötti út K-i oldalán, az erdő É-i részén, a hétvégi kertek
és az erdő határán, az út szélén egy halom látszódik,
egyik oldalát már elkezdték bányászni. A halom bejárá
sára nem került sor, de mindenképpen mesterséges ere
detűnek tűnik (Sopron-Potzmann-Kogel) . A szemle so
rán felkerestük még az 1970-es évek belterületi lelet
mentéseinek helyszínét. A községben ugyanitt megvál
toztatták a házszámozást, így szükségessé vált módosí
tani a lelóbely elnevezését is (a Fő u. 101. ma 93. sz., a
Fő u. 118. pedig ma a 61 . sz. alá esik) .
Hochmuth-díilő: A régészeti leltárkönyvben Hallstatt
kori edények lelóbelyeként van említve, elmondások
szerint az ásványvíz-palackozótól D-re, a mai Nemzeti
Park területén, a Fertő út folytatásában levő dűlőútig
terjedt ki. A 20. sz. eleji térképek viszont a mai Gyógy
fürdőtó1 ÉNy-ra eső területen ábrázolják. Ha ez utóbbi
az igaz, akkor valószínűleg a Fürdő területén megtalált
késő bronzkori-kora vaskori településnyomokhoz (Gö
möri János ásatása, 1971) vagy az ettó1 É-ra fekvő, ma a
Fő u. 61. sz. környékére tehető ugyanilyen korú temető
lelóbelyéhez tartoznak ezek a leletek.
Munkatárs: Balassa Krisztina.
NÉMETH PATRÍCIA

3 5 7. Sopron, Rákóczi u tca 3 3-35.
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á, Kk
A 2005. június 8. és július 24. között végzett régészeti
felügyelet során találtunk középkori településnyomo
kat, majd elvégeztük a megelőző feltárást. Az átvizsgált
terület 40x25 m nagyságú, az objektumok zömmel az
utcafronti 25x25 m-es területen kerültek elő. 1 3 1 kü
lönböző nagyságú objektumot tártunk fel, ezek között
ház és cölöplyuk is található.
Szórványként néhány római kori kerámiatöredék
eló'került ugyan, római kori objektumot azonban nem
találtunk. A legkorábbi két szabadtéri sütó'kemence ma
radványa volt az Árpád-korból. Edénycserepek fó1eg a
kemencék tapasztásából kerültek elő. Néhány j elenték
telen kis objektumban találtunk még Árpád-kori csere
peket, köztük cserépbogrács peremtöredékét is.
A két legfigyelemreméltóbb objektum a 36. és 18. sz.
ház a 15. századból. Elóbbi kb. 10 m hosszú volt, három
helyiséget lehetett elkülöníteni benne a cölöplyukak
alapján. Leégett romjaiban a bezuhant, elszenesedett
fagerendák j ól mutatták mind a ház széleit, mind osztá
sát. Keleti széle pontosan nem volt behatárolható, ide
egy nem sokkal késóbbi, még középkori kőfal épült, mel
lette pedig egy újkori pince semmisítette meg a marad
ványokat. Az épületben kisméretű fahordó elszenese
dett maradványait, egy összetört állapotú piros cserép
vi zeskancsó t és nagy mennyiség({ többé-kevésbé össze
tartozó kerámiatöredéket találtunk, az épület szerke-
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3 5 9 . Sormás, Má n tai-dűlő
(Zala m egye) U , R, LT
A részletes tanulmányt lásd a kötet 33. oldalán !
STRAUB PÉTER

zetéhez tartozó vasszögekkel és egyéb vastárgyakkal.
A hordómaradványt földdel együtt kiemeltük, konzer
válása folyamatban van. A ház zömmel átégett agyag pad
lószintje két helyen süllyedt meg jelentősen, ezeken a he
lyeken korábbi gödröket bontottunk ki, amelyekben szin
tén gazdag kerámia- és vasanyag került elő, köztük egy
vasbárd. A 18. sz. objektum tárolóhelyiség lehetett, szé
lét helyenként pirosra égett vastag agyagréteg mutatta,
ez azonban nem volt végig követhető. Két nagyobb göd
röt lehetett elkülöníteni benne. Az omladékból szép
paticsanyag került elő, vesszőfonatok, karók nyomaival,
néhány darab teljes vastagságában megmaradt az elsi
mított külső felülettel együtt. Itt is találtunk elszenese
dett gerendákat és néhány téglatöredéket is.
Az objektumok nagy részét képezik a különböző cél
ból ásott gödrök és a cölöplyukak. Utóbbiak egy része
köthető az épületekhez, más részük sajnos nem értel
mezhető. A területen kőépületek alapjai is voltak, ezek
egy része még a középkorból származik, agyagba rakott
kőfalak. A 36. sz. gerendavázas épület területéhez iga
zodik egy késó'bbi kőépület, ennek döngölt agyag pad
lószintjét is megtaláltuk, így tehát jól követhető az épí
tési technika változása, fejlődése. Két kutat is részben
feltártunk. Építésük idejére nem kaptunk adatot, építé
si törmelék került csak elő beló1ük, hosszú időn keresz
tül folyamatosan használatban lehettek.
A feltárt terület a város Hosszúsornak nevezett ré
szére esik, amiró1 az első írásos adat 1522-bó1 szárma
zik. Ezzel a feltárással kiderült, hogy ennél jóval koráb
ban már lakott volt, sőt a telekkiosztások nagyjából a
mai helyzetnek feleltek meg már a 15. sz. folyamán. A
házak annak idején is az utcafronton helyezkedtek el,
D felé valószínú1eg kertek lehettek - mint ma is - egé
szen a Rák-patakig, ami a mai Deák tér alatt folyik. A D
re eső területeken ugyanis nem találtunk régészeti jelen
ségeket. Az Árpád-kori leletek ugyan szórványosak és la
kóépületet nem találtunk, de mindenképpen lakottnak
mondható ebben az időszakban a városnak ez a része is.
GABRIELI GABRIELLA

360. Sorokpolány határa
(Vas megye) Ő, Kk
2005. szeptember 6-án régészeti terepbejárást végez
tünk. A falutól D-re, egy nagyobb szántott területen több
kerámiát és pattintott kőeszközt találtunk különböző ko
rokból - az őskor mellett középkori és késő középkori
telepnyomokat is találtunk. A lelónely a Sorok-pataktól
D-re egy nagyobb dombos plató déli lejtőjén helyezke
dik el a 200-as szintvonallal j elzett magasságon.
Munkatársak: Kiss Krisztina, Mátyus Magdolna és
Szilasi Attila Botond.
ILON GÁBOR

361 . Szada, Dózsa György ú t
(Pest megye) B
Régészeti hatástanulmány készítésével kapcsolatban
2005. június 10-én terepbejárást végeztem a helyszínen.
A község belterületének ÉNy-i szélén, a főúttól (Dózsa
György úttól) D-re, egy kis patak É-i oldala mellett hú
zódó dombon 16 800 m2 nagyságú területen 14 építési
telket alakítanak ki. A beépítendő terület ÉNy-i szélé
nél a késő bronzkori urnamezős kultúrához tartozó
edénytöredékeket (pl.: turbántekercses peremet) talál
tam az egyik kertben. A leletek a Tragor Ignác Múzeum
ba kerültek.
KŐVÁRI KLÁRA

3 58. Sorkikápolna hatá ra
(Vas megye) Ő, LT, Kk
2005. szeptember 6-án régészeti terepbejárást végez
tünk. A bejárt területeken három nagyobb régészeti le
lónelyet sikerült lokalizálnunk. A falu belt erületén
(Hrsz.: 178, 179/1-2, 180) egy nagyobb egybefüggő szán
tón több középkori telepnyomra utaló leletet találtunk.
Ehhez kapcsolódóan, attól D-re néhány szíj parcellán ké
ső középkori kerámiát gyűjtöttünk. A Külső-telek nevű
határrészben a falutól É-ra, a mostani temető K-i olda
lán, a Kis-Sorok-pataktól É-ra hatalmas kelta telepnyo
mot lokalizáltunk. A kelta leletek mellett néhány jelleg
telen őskori és középkori kerámiát is összeszedtünk.
Munkatársak: Kiss Krisztina, Mátyus Magdolna és
Szilasi Attila Botond.
ILON GÁBOR

3 6 2 . Szarvas, E_?Yházföld
(Békés megye) 0, A
2005 júliusában földmunkák során embercsontok ke
rültek elő. A munkát leállították, majd a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatósága néhány napon belül régésze
ti feltárást kezdett. A korábbi topográfiai terepbejárá
sok során a Szarvasról Mezó'berénybe vezető műút É-i
oldalán regisztrált Egyházföld nevű (8/66 sz.) lelő
hely kiterjedését módosítva, a műút déli oldalán el
helyezkedő területet is ezen lelónely részeként azo
nosítottuk.
Az ásatás során 21 késő avar kori sírt és egy őskori
temetkezés részletét tártuk fel. A temető kiterjedését
K-i és É-i irányban sikerült meghatározni, D-i és Ny-i
irányban beépített területek határolták. A feltárt lelő
helyszakaszon a sírok szabályos sorokba rendeződve he
lyezkedtek el, közelító1eg É-D tájolással. A temetőrész
letben három fülkesírt tártunk fel, amelyek közül ket
tőt kiraboltak. A kirabolt fülkesírok lejtős aknájában a
fülke bej áratánál 1-1 nagyméretű agyagfazék állt, az em
bercsontok és a további mellékletek viszont megboly
gatva, eredeti helyzetükbó1 kimozdítva feküdtek a fül-
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kében, és a rablóakna betöltésében. Néhány sírban fá
ból készült sírépítmény, „halotti kerevet" nyomait figyel
tük meg a sírgödör négy sarkában, ill. a koponya és a
lábak feló1 a sírvégekben.
Négy férfisírban veretes öv tartozékait találtuk,
mindegyik övgarnitúra kissé hiányosan került már a
földbe. Az öntött technológiával készült, áttört díszű ke
rek, ill. csüngős övdíszeken liliomos motívumok figyel
hetők meg. A női sírokban gyöngycsüngős fülbevaló,
orsógomb került elő. A temetkezések gyakran tartalmaz
tak ételmellékletet.
A most megtalált temetőrészlet alig 1 500 m-re fek
szik a Juhász Irén által feltárt 68. sz. lelóbely késő avar
kori temetőjétó1.
LISKA ANDRÁS

3 6 3 . Sza rvas, Tesco
( Békés megye) B
2005. március 29. és éprilis 29. között megelőző feltá
rást végeztüntk a Szarvas 68. sz. lelóbelyen. A 100x22
m-es terület újkori feltöltés alatt állt, így a feltárt 23
objektum átlagosan csak 25 cm mélységben maradt meg.
Közülük 9 újkorinak bizonyult; a többi általában nagyon
kopott edénytöredéket tartalmazott, koruk meghatáro
zása ezért bizonytalan. Két ház kora a bronzkor tájára
keltezhető.
JUHÁSZ IRÉN

3 6 Li . Sza rvas ha tára
( Békés megye) Ő, R, Sza, N, A, Á, Kk
2005 áprilisában, majd szeptember-október folyamán
terepbejárást végeztünk az M44 autóút Békés megyei
szakaszán.
Káka-halom: A várostól D-re, az ezen a szakaszán
egy határozott ÉNy-DK irányú, egykori folyómeder
be ásott Dögös-Kákafoki-csatorna déli partj án, egy
ÉNy-DK irányú, környezetébó1 kiemelkedő hátas rész
húzódik (11. sz. lh.) . A kiemelkedés legmagasabb pont
j án egy kurgán, az úgynevezett Káka-halom áll, ame
lyet legkésó'bb a 19. sz. elején ismeretlen mértékben
szétromboltak. Feltételezhetően a halom területén vég
zett eredménytelen ásatást 191 2-ben Krecsmarik End
re. A topográfiai terepbejárások során a hátság telj es,
mintegy 250x200 m-es területén kevés késő bronzko
ri, szarmata és Árpád-kori, nagyobb számban szkíta
kori és avar leleteket gyűjtöttek. Saját, többszöri terep
bej árásaink alkalmával a lucernával borított, gyakor
latilag terepbejárásra alkalmatlan területen viszony
lag kevés és j obbára apró őskori, népvándorlás kori és
Árpád-kori edénytöredéket találtunk. Tapasztalataink
alapján inkább az őskori település jellemezhető inten
zívként.
Orosházi útfél, Sztancsik-tanya: A város határának
DK-i részén, a Bezinai-sz616'k fel61 Csabacsüd-Oroshá
za irányába tartó műút két oldalán van a 12. sz. lelő-

hely. K-i vége - kissé átnyúlva a csabacsüdi határba is a Kondoros-völgy egykori magaspartjára támaszkodik,
ám a korábbi, MKl' terepbejárások eredményeivel szem
ben nem csupán szorosan a partvonalat követi, hanem
DNy-i irányban a műút Ny-i oldalára is átnyúlik. A lelő
hely teljes kiterjedése így eléri a 800x500 m-t. Az emlí
tett partos részen nagy mennyiségben találtunk kora
rézkori, a tiszapolgári kultúrába sorolható, illetve külö
nösen nagy számban avar edénytöredékeket, míg a le
lóbely teljes területén, nagyjából azonos sűrűséggel ke
rültek elő a szarmata cserepek. A folyóvölgy menti sáv
ban mind az őskorban, mind az avar korban rendkívül
intenzíven lakott települések álltak, míg a szarmata ko
ri telep közepes intenzitású.
Ponyiczky-tanya: A várostól DNy-ra, a kákai határ
részen, egy kettős tagolású, piskóta alakú magaslaton
fekszik a 10. sz. lelóbely. Az összetett morfológiai j el
lemzőkkel bíró terület Ny-i részének eredeti terepala
kulatait vízelvezető csatornával, illetve digógödörrel vál
toztatták meg. A lelóbelyen az 1950-es években számos
kisebb csatornát ástak, amelyeknek ma már a nyomai
sem látszanak. A csatornaásások egyike során 1955-ben
sírokra bukkantak. Szabó János Győző leletmentése so
rán 6 avar kori sírt tárt fel; illetve mintegy 50, valószí
nűleg szarmata kori gödör és kemence foltjait figyelte
meg. A topográfiai terepbejárások alkalmával javarészt
szarmata, illetve Árpád-kori, kisebb részben avar edény
töredékeket találtak. Saját terepbejárásunk során szar
mata és avarnak látszó cserepeket gyűjtöttünk jelentős
mennyiségben; eló'bbi korszakban intenzíven lakott, fon
tos telep állhatott a területen.
Sovány-tanya: A 9. sz. leló'hely a szarvasi határ DNy-i
részén, a szentesi műúttól DK-re 800 m-re, a Sovány
tanyától ÉK-re 500 m-re található. A Szarvas 111. sz.
lelóbelytó1 Ny felé 50 m-es leletmentes sáv és a lelet
anyag különbözősége választja el. Terepbejárásunk so
rán 100x100 m-es területen a kedvezőtlen látási viszo
nyok ellenére is jelentősebb mennyiségű, kisebb objek
tumcsoportra utaló Árpád-kori edénytöredéket talál
tunk. A lelóbelyet a topográfiai terepbejárások alkal
mával nem térképezték fel.
Szilas-tanya: A Szarvas-Békésszentandrás határon,
a szentesi műúttól közvetlenül ÉNy-ra, a Rác út és a
műút szegletében ma is álló Szilas-tanyától DNy-ra
mintegy 100 m-re, egy Ny-K irányú alacsony háton
van a 7. sz. lelóbely, amelyet É-ról a Rác út mentén
egy haj dani meder határol. A topográfiai terepbejárá
sok során kevés bronzkori és szarmata edénytöredék
mellett nagy mennyiségben gyűjtöttek késő középkori
edénytöredékeket, amelyeket a középkori Káka falu
hoz kötöttek. Saját terepbejárásaink során két alkalom
mal is jártunk a l elóbelyen, melyen a rossz látási vi
szonyok ellenére közepes mennyiségű őskori és fökép
pen késő középkori kerámiát gyűjtöttünk. Az őskori
település bizonyosan csekély, a középkori település kö
zepes intenzitású volt.
GYUCHA ATTILA
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3 6 5 . Százhalombatta , Földvár
(MRT 7. k. 27 / 2 l h . )
( Pest megye) B
2005. június 28. és augusztus 4. között folytattuk az 1998ban megkezdett, mintegy 6 m vastag rétegsorral ren
delkező bronzkori tell telep további feltárását a 20x20
m-es szelvényünkben. A szelvény jelenlegi átlag mély
sége 1,50 -1,70 cm között van.
Az idei szezon fő célkitűzése volt a szelvényben ta
lálható 4 házmaradvány teljes feltárása, dokumentálá
sa és lehetőség szerinti elbontása. A középen elhelyez
kedő kb. 18 m hosszú ház (18 18. sz. obj .) padlómegújí
tásait bontottuk ki, valamint tisztáztuk a ház K-i felé
ben 2004-ben egyértelműen megfogott falhoz való vi
szonyukat. Továbbá elbontottuk a házban meghagyott
É-D-i irányú metszetfalat. Ez a metszetfal a vatyai tellek
sajátossága (számos gödör és süllyedő rétegek, padlók)
miatt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mi
szerint támpontot nyújt az esetleges többszöri megújí
tások és újraépítések rétegtani ellenőrzéséhez. A hori
zontálisan követett padlószint több információt nyújt,
mint a meghagyott kontrol-metszet. A ház északi har
madában elhelyezkedő nagy osztófal folytatásában meg
találtuk annak késóbbi, sötétszürkés agyagból készített
megújítását. Úgy tűnik, hogy a fal valamikor a ház éle
tében megsüllyedt vagy kimozdult a helyéró1 és ezt utó
lagos tapasztással javították ki. A háznak, eddigi ered
ményeink alapján, két j elentősebb fázisa és számos ki
sebb padlómegújítása volt. A fóbb korszakokat újabb
kemence vagy tűzhely létesítése jelzi. Ebben a házban
a nagy szoba É-i fala mentén egy idób en 2 kemencét
használtak, így mi is kétszer két kemencét tártunk fel.
A tavalyi mikromorfológiai minták alapján egyértel
mű, hogy a ház É-i szobájának padlója és fala nem volt
sárga agyaggal letapasztva. Itt is két megújítási fázist
találtunk. Érdekes megjegyezni, hogy a ház Ny-i fala
mentén több, de legalább két nagyméretű gödröt ta
láltunk, valamint, hogy ezen az oldalon a ház szélét
csupán nagyobb cölöplyukak és j elentősebb szintelto
lódás (ami lehet a gödrök következménye is) jelzi. Sár
ga agyag fal- vagy alapmaradványokat nem találtunk.
Az É-i szoba elbontása közben megtaláltuk a követke
ző házszintet, melynek teljes kibontását 2006-ban ter
vezzük befej ezni.
A szelvény ÉK-i sarkában a tavaly szürke padlós ház
ként (3606. sz.) említett házpadló alatt egy jól átégett
tetőszerkezetet, megszenesedett ajtófélfát találtunk. Úgy
tűnik, hogy ennek a háznak csupán a D Ny-i sarka esik a
szelvénybe, de így is jól kirajzolja a település ezen ré
szének sűrűn lakott struktúráját.
A K-i szelvényfal mellett elhelyezkedő 3147. sz. ház
legalsó szintjének, fal- és padlóalapozásának elbontá
sa közben az É-i házfal mentén elhelyezkedő nagy tűz
hely alatt egy kis, rövid ideig használt, lemélyített ke
mence maradványait fogtuk meg. Ezek után a ház alatti
réteget bontottuk el, de új abb, tájolásában megegyező
házmaradványt nem találtunk, csupán a ház egykori

tájolására meró1eges omladékot, mely Ny felé az 1818.
sz. ház alá ment, így ennek tisztázása a jövő szezon
feladata.
A szelvény DK-i felében található bothroszt, annak
nagy mélysége miatt idén nem folytattuk. Sajnos a nagy
esőzések miatt többször beomlott a körülötte lévő laza
betöltés.
A szelvény DNy-i sarkában tavaly feltárt ház legal
só padlórétegének és falalapozásának elbontása közben
több aprólékos megfigyelést tudtunk végezni. Többek
között ki nem égett sövényfonatot a falban, a szoba sar
kába állított tárolóedény in situ történt kiégetését, a két
szoba közötti átjárót; sajnos ajtóra utaló nyomok nem
kerültek elő. Közvetlen a Ny-i szelvényfal mellett, a legal
só padlóréteg elbontása közben egy mély hamusgödör,
mellette elhelyezkedő nagyobb, valószínűleg nád- vagy
ágfonattal lefedett gödör került elő. A szelvényfal kö
zelsége miatt nem lehetett megállapítani, hogy a hamus
gödör a legalsó padlóhoz tartozó (szelvényfalon kívül
elhelyezkedő) mélyített tűzhelyhez, vagy már a ház alat
ti réteghez tartozott. Mindenesetre úgy tűnik, hogy köz
vetlen a ház alatt egy szerves anyagból épített konst
rukciót találtunk, melynek a házhoz való viszonyát a
következő szezonban tisztázzuk.
A szelvény ÉNy-i sarkában található ház alatt a kör
nyezetével megegyező homogén feltöltést találtunk.
Ennek tovább-bontására a következő szezonban kerül
sor.
Egyre világosabb, hogy a szelvény Ny-i felén na
gyobb a távolság a házak között, mint a K-i oldalon, ahol
az egykori tetők valószínűleg összeértek, hiszen a há
zak között 60-70 cm-nyi volt a távolság. A Ny-i oldalon
ez a távolság 5-8 m-t is kitesz. A nagy felületnek és az
aprólékos bontásnak köszönhetően lehetőségünk nyí. lik a Vatya-tellek egyik jellegzetességének, a gödrök
eloszlásának megfigyelésére. Egyre világosabbá válik,
hogy az egy-egy háztartáshoz tartozó gödröket a házon
belül alakították ki. Ott, ahol nincs ház, ott gödröket sem
találunk. Valószínűsíthető, hogy egy-egy házhoz akár
több gödör is tartozhatott.
Az iszapolást, a kerámiamosást és a számítógépes
adatbázis építését az eddigi szokásnak megfelelően idén
is az ásatással párhuzamosan végeztük.
Konzulens: Szabó Miklós.
Állandó munkatársak: Szeverényi Vajk, Tétényi Csa
ba, Lakatos Péter régészek. Jeney Rita, Tóth-Vásárhelyi
Máté (Budapest) , Kovács Gabriella (PhD), Berzsenyi Bri
gitta (PhD) Cambridge University; Sandy Budden (PhD)
Southampton University; Claes Uhnér (PhD) Göteborg
University régészhallgatók.
További régész munkatársak: Kristian Kristiansen,
Mia Carlson (Göteborg University, Svédország) , Marie
Louise S0rensen (Cambridge University, Anglia) , Anders
Biwall, (National Heritage Board, Svédország) , Joanna
Soafer (Southampton University, Anglia) Tim Barthorpe
(Southampton University, Anglia) .
VrczE MAGDOLNA
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366. Szedres hatá ra
(Tolna m egye ) LT, Á
2005. április 6-án célzott terepbejárást végeztünk a te
lepülés külterületén.
Hídja-puszta: Hídja-pusztától É-ra kb. 500 m-re, kör
nyezetébó1 erőteljesen kiemelkedő dombon Árpád-kori
templom nyomait azonosítottuk. A tavaly őszi szántás
kor felszínre került, a téli csapadék által lemosott építé
si törmelék kirajzolta a templom elhelyezkedését, kiter
j edését és fóbb alaprajzi sajátosságait. Tájolása ponto
san Ny-K-i. A hajó mérete a sávosan felszínre került
téglatörmelék alapján kb. 8x4,5 m lehetett, a vállak után
a szentély félkörívesen, ám kissé nyújtottan záródha
tott, ennek hossza kb. 2 m (a templom teljes hossza te
hát kb. 1 0 m) . A templom körüli temetőre utaló ember
csontok az épülettó1 K-re 5 m, ill. D-re kb. 15 m hosszan
j elentkeztek. A templomhoz tartozó falu (a középkori
H egyi?) maradványait nem tudtuk megfigyelni, mind
össze két, kettősen tagolt, 13-14. századi cseréptöredé
ket találtunk. A templomtól D-re kb. 20 m-re egy szür
ke foltból kelta urna összetartozó darabjait és égett em
bercsontokat gyűjtöttünk.
Téglaházi-dűlő: Szedrestó1 DNy-ra, a Sárvíz két mel
lékágának összefolyásánál, enyhén kiemelkedő dombon,
elsimított felszínen Árpád-kori cserepeket, köztük fel
tűnően sok cserépbogrács-töredéket gyűjtöttünk. A le
l ónely K-i szélén, részben talán az erdő alá húzódva né
hány bizonytalan korú tégladarab is eló'került.
Munkatárs: B. Kohári Gabriella (KÖH, Pécs) .
K. NÉMETH ANDRÁS - ÓDOR JÁNOS GÁBOR

3 6 7. Szeged-Kiskundorozsm a , Daruhalom-dűlő I l l .
( Csongrád megye) Sza , ú
2005. június 22. és augusztus 2. között megelőző feltá
rást végeztünk az M5 autópálya és a hozzá kapcsolódó
7.14 jelű összekötő út 0+350-0+900 km-szelvényei kö
zött talált új, 26/97a (M5 82.) sz. lelónelyen.
A lelónely Kiskundorozsmától É-ra, a Maty-ér É-D
folyásirányú ágától Ny-ra lévő magasparton helyezke
dik el. A tervezett nyomvonal 550 m hosszan és 18-25 m
között váltakozó szélességben veszélyeztette a lelóne
lyet. A munkálatokat a teljes nyomvonal szélességében
folytattuk, továbbá a 0+500-as km-szelvénynél D-re és
0+640-es km- szelvénynél É-ra egy 40-40 m hosszú és 68 m széles sávban is rábontottunk. Ennek eredménye
ként 10 918 m2-en 402 objektumot tártunk fel.
Ezek - néhány újkori kivételével - Kr. u. 2-5 . száza
di szarmata régészeti j e l enségek: gödrök, árkok,
kemencék, füstöló'k, házak. A gödrök nagy része köze
pes méretű tárolóverem volt. Nagyobb sűrűsödésük a
szelvény K-i és középső részében volt. A feltárt terület
nagyságához képest kevés árkot találtunk. Ezek közül egy kivételével - mind a magaspart vonalát követve fu
tott. Szabadtéri, korábban használt gödör oldalába má
suulagusan vájt kemencéket föként a terület K-i részén
találtunk. Sütőfelületük többszörösen megújított volt,

azonban kerámiát nem tapasztottak bele. Az egyik sza
badtéri kemence sütőfelületébe salakot tapasztottak.
A lelőhelyen öt füstölőt is feltártunk. Ezek közül három
önálló egységet alkotott, kettőnek pedig ugyanaz volt a
tüzelőtere. A szelvényben összesen két földbe mélyí
tett, tapasztott padlójú, cölöpszerkezetes (az egyikben
három, a másikban négy cölöplyuk volt) házat tártunk
fel. Ezek egymás mellett, rendezetten helyezkedtek el,
azonos korúak lehettek. A feltárás egyik legérdekesebb
objektuma a szelvény középső harmadában lévő, közel
16 m hosszú és 7-8 m széles gödörkomplexum volt. Két
lekerekített sarkú téglalapból (átlagos mélysége 150-160
cm volt) és öt egymással kapcsolatban álló gödörbó1 állt.
A 4-5 . századra keltezhető objektum rendeltetése pon
tosan nem ismert.
A leletanyag legnagyobb részét a kerámia alkotja. Elő
kerültek kézzel formált főzőedények töredékei, valamint
a korongolt edények különböző típusai is. A barbarikum
ban készített edények mellett szép számmal kerültek
elő római eredetű edénytöredékek is (terra sigillata, fes
tett, barbotinos meredek falú tál, mázas korsó és dörzstál
töredékek) . A kerámia mellett a mindennapi életben
használt eszközök és viseleti tárgyak is napvilágot lát
tak (csontkorcsolyák, őrlő- és fenőkövek, bronzérem,
vasfibulák, övcsatok, gyöngyök) . Említésre méltóak a
feltáráson előkerült vaseszközök is (sarló, ekepapucs) .
A leletanyagban nagy mennyiségben fordult elő salak,
ami valamilyen helyben végzett ipari tevékenységre,
fémmegmunkálásra utal; csakúgy, mint a szelvény kö
zépső harmadában kibontott gödrök betöltésébó1 elő
került öntőtégelyek töredékei is (az egyik belsejében
bronzolvadékot figyeltünk meg) .
A településrészletet több kronológiai fázisra oszt
hatjuk, melyet az eló'került leletanyag is alátámaszt (kel
tező értékű római és barbár kerámiák) .
Feltártunk egy 4. századra keltezhető, 31 sírból álló
temetőrészletet is, mely a szelvény középső harmadá
ban, egy magasabb részen helyezkedett el, közvetlenül
a telepobjektumok között (több helyen sikerült megfi
gyelnünk szuperpozíciót) . A sírok több helyen sorokba
rendeződtek, valamennyi tájolása DK-ÉNy volt, 10 sírt
körárokkal kerítettek. A legtöbb sírban sikerült kopor
sót (általában rönkkoporsó), vagy arra utaló nyomot (pl.:
„S" alakú koporsókapocs) dokumentálnunk. Egy sír ese
tében foltokban a koporsó fedele is megmaradt. A te
metkezések jelentős része sírrablásnak esett áldozatul,
csupán néhány sírt nem bolygattak meg.
A bolygatottság ellenére mindegyik temetkezés tar
talmazott valamilyen viseleti elemet, vagy a túlvilági
életre szánt útravalót. A női temetkezések általános le
letei voltak a gyöngyök (borostyán, korall, karneol, üveg) ,
fibulák, továbbá a vaskések és orsógombok. A ritkább le
letek közé tartozott az összesen két sírból előkerült
cyprea kagyló vagy a balta alakú csüngő, valamint a
bronz és vas karperecek. A férfisírok mellékletei szegé
nyebbek voltak, általános lelet a vascsat és a vaskés volt.
A temetőrészletben két gyermeksírt is feltártunk, ezek
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mind sekélyek és bolygatatlanok voltak. A sírok nagy
részében találtunk edényt (föként korongolt) , melyet
az elhunyt lábához helyeztek. Az étel- vagy italáldozat
nyomát jelöli az egyik sírban talált római készítésű üveg
pohár töredéke is.
A feltárt szarmata településrészlet kiterjedését nem
sikerült terepbejárással pontosan körülhatárolni.
MÉSZÁROS PATRÍCIA - SósKuTr KORNÉL
3 6 8 . Szeged-Kiskundorozsm a , Nagyszék 1 .
(Csongrád megye) B, N , Á
1999 őszén az M5 autópálya Szeged-országhatár közti
szakaszának nyomvonalán, a 160+400-160+900 km kö
zött megelőző feltárást végeztünk a 26/68 (M5 33.) sz.
lelónelyen. Akkor 26 770 m2 nagyságú területen egy kora
bronzkori, egy késő népvándorlás kori és egy kora Ár
pád-kori település 68 obj ektumát tártuk fel. Néhány év
vel késóbb a nyomvonal K-i oldalára egy átlagosan 15 m
széles, ún. párhuzamos földutat terveztek. 2005. június
13-28. között mentő feltárást végeztünk ennek nyom
vonalán.
A régészeti lelónely Kiskundorozsmától Ny-ra he
lyezkedik el, a Maty-ér egyik ágának Ny-i partján, a me
derrel párhuzamosan futó magas dombháton.
A feltárás 500 m hosszúságban, átlagosan 15 m széles
ségben, 5082 m2-en történt, összeses 23 régészeti jelensé
get találtunk. Közöttük 4 olyan volt (ezek árkok) , melynek
részletét már 1999-ben feltártuk az autópálya nyomvona
la alatt. Ezeken kívül 19 új objektumot tártunk fel, melyek
között egyaránt találhatók a késő népvándorlás korra és a
korai Árpád-korra keltezhető gödrök, vermek.
Munkatársak: Mészáros Patrícia, Sóskuti Kornél ré
gészek (MFM) ; Szeles Imre, Nagy Norbert, Kulcsár Kor
nél, Máté Genovéva, Tóth Miklós, Stunya Péter ásatási
technikusok.
SzALONTAI CsABA - Sz. WrLHELM GÁBOR

369. Szeged-Kiskundorozsm a , Nagyszék I I .
(Csongrád megye) Sza
Az M5 autópálya nyomvonala Kiskundorozsmától Ny
ra, a nagyszéki határrészben, megközelító1eg É-D irány
ban, a Maty-ér egyik lefűződésének Ny-i magaspartján
húzódik. Az előzetes terepbejárások alapján 1998 és 1999
között Nagyszéken az autópálya 160+900 és 161 +950 ki
lométerei között végeztünk megelőző ásatást a 26/72
(M5 34) sz. lelónelyen.
2005. május 19. és július 1. között a nyomvonal K-i
oldalán, átlagosan 15 m széles, ún. párhuzamos földút
nyomvonalán végeztünk mentő feltárást.
A lelónelyen 267 objektumot tártunk fel 11 408 m2
felületen, az autópálya 160+900-as és 161+700 km-e kö
zött. A sorszámozást 1709-tó1 folytattuk, így az összes
objektum száma 1975-re emelkedett. A lelónelyen csak
a Kr. u. 2-5. sz. közé keltezhető régészeti jelenségeket
figyeltünk meg.

A területen található nagy kiterjedésű szarmata te
lepülés négy fázisra osztható. A szelvény É-i harmadá
ban található a legsűrűbb rész. Itt föként nagyméretű
méhkas alakú vermek, kemencék, illetve füstölőműhe
lyek kerültek elő. Szinte az összes objektum betöltése
égett, hamus, paticsos, omladékos volt. Valószínűleg a
településrészlet elpusztulása után egy komoly planíro
zást végeztek a területen, melynek nyomait a gödrök
ben találtuk meg.
Az objektumokban igen nagy mennyiségű lelet
anyag volt, föként kerámia. Több egész edény, néhány
tucat terra sigillata töredék, Pontus-vidéki arilphorák tö
redékei, pár gyöngy és néhány fémtárgy emelendő ki a
nagy mennyiségű állatcsontanyag mellet. A település
részlet a 3. sz. második felére keltezhető.
Ettó1 D-re, egy 30-40 m széles üres sáv után követ
kezett egy újabb települési fázis. Az objektumok itt jó
val ritkásabban helyezkedtek el, kevesebb leletanyagot
tartalmaztak. E területen is több sigillata és amphora
töredéke került elő. A településrészlet a 3. sz. első felé
re keltezhető. Közvetlenül a 2. települési fázis déli vé
génél - néha azt vágva - egy hun kori település né
hány objektuma csatlakozott. Ez a legkeskenyebb kiter
jedésű periódus. A terület legnagyobb obj ektuma is itt
került elő, egy 16x6 m-es, többosztatú műhely. A j elleg
zetes csillámos-szemcsés, illetve a kései típusú koron
golt leletanyagból kiemelkedik négy figurálisan besimí
tott tál, illetve két kannelurás edény töredéke. Szintén
megemlítendő egy Kowalk-típusú üvegpohár kisebb tö
redéke.
A terület déli harmadában található a legidősebb
települési rész. Jellemző, hogy a gödrök átlagmérete itt
a legkisebb, a leletanyag mennyisége is szerényebb . Jó
néhány ún. „dák j elegű" kézzel formált töredék mellett
kiemelkedik egy kisebb, telj esen épp amphoradugó ( ! ) .
A terület déli végében található temetőrészlet egy
sírja esett a nyomvonalba. A bolygatatlan női temetke
zés felsőtestén egy térdfibula és egy svasztikafibula, a
mellkason egy kis római bordázott edényke, a lábaknál
több tucat apró kásagyöngy volt.
A temetkezéstó1 kb. 200 m-re É-ra került elő a fel
tárás legizgalmasabb objektuma, egy D-É tájolású ma
gányos, b olygatatlan női sír. A felsőtestén horgonyfi
bula, emailos korongfibula ezüst hajfonatdíszek és egy
gyöngynyaklánc volt. Gyöngyökkel díszített övén bronz
tűtartó és két pixis volt. Nadrágjának két szára kb. 1100
gyönggyel volt kivarrva. Bal lábfej e mellett egy Drag
33. terra sigillata csésze volt, míg lábainak végében egy
bronzveretes faládika állt, melyben egy vaskés és egy
fekete, kézzel formált, háromlábú, állatfejes kis mé
cses volt.
Munkatársak: Mészáros Patrícia, Paluch Tibor, Sós
kuti Kornél régészek (MFM) ; Benedek András, Pópity
Dániel régészhallgatók (SZTE) ; Gábor László, Máté
Genovéva, Nagy Norbert, Kulcsár Kornél, Stunya Péter
és Tóth Miklós ásatási technikusok.
SzALONTAI CSABA - Sz. WrLHELM GÁBOR
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3 70 . Szeged-Kiskundorozsm a , Su basa
( Csongrád megye) B, A
2005. május 19. és június 17. között mentő feltárást tar
tottunk az M5 autópálya Szeged-országhatár közti sza
kaszának nyomvonalán, a 163+100 és a 163+400 kilo
méter között talált 26/90 (M5 38.) sz. lelónelyen. A hely
szín mintegy 100 m-re helyezkedik el attól a lelónely
tó1, ahol 1 998-ban Bozsik Katalin és Kürti Béla (MFM)
megelőző feltárást végzett.
A lelónely Kiskundorozsmától Ny-ra található a
Subasa nevű határrészben, a subasai kiskertektó1 K-re
mintegy 30 m-re; a Maty-ér egyik ágának Ny-i partján,
a mederrel párhuzamosan futó magas dombháton.
Feltárásunk a nyomvonal 300 m hosszú és átlago
san 60 m széles szakaszára terjedt ki; a terület nagysága
1 8 611 m2• A lehumuszolt felületen 56 régészeti jelen
séget találtunk. Az objektumok egymástól nagy távol
ságban találhatók a teljes ásatási felületen.
Egy késő bronzkori település néhány objektumát vermet, 2 kutat és egy nagyobb gödörkomplexumot tártunk fel. Ezek egymástól mintegy 60-70 m-es távol
ságban helyezkedtek el, köztük néhány leletanyag nél
küli gödör is eló"került. A bronzkori település a domb
hát legmagasabban fekvő részén található.
Ettó1 Ny-ra, a dombhát Ny-i lejtőjén egy késő avar
kori temetőt tártunk fel. A temető valamennyi (16) sír
j át sikerült feltárnunk. A sírok tájolása ÉNy-DK, mély
sége 100 cm körül volt. A halottakat hanyatt fekvő, nyúj
tott helyzetben helyezték a sírgödörbe. A sírok érintet
lenek voltak.
A viseleti és használati eszközök között a leggyako
ribb lelet a vaskés és vascsat volt, illetve a nó1mél az
orsógomb. A sírok többségében találtunk üveg- és bronz
gyöngyöket, bronz-, ritkábban ezüst fülbevalókat, vas
karperecet, néhol faragott csontlemezeket, tűtartót. Gya
koriak a sírokban az edények és az állatcsont-melléklet
is, három sírban tojás is eló"került.
Munkatársak: M észáros Patrícia, Paluch Tibor,
Sóskuti Kornél régészek (MFM) ; Szeles Imre, Nagy Nor
bert, Magyar Emil, Kulcsár Kornél, Máté Genovéva, Tóth
Miklós, Stunya Péter ásatási technikusok.
SzALONTAI CSABA - Sz. WrLHELM GÁBOR

3 7 1 . Szeged-Kiskundorozsma, Tóth Já nos dombja Ill.
( Csongrád megye) B
2005. július 22. és augusztus 2. között feltárást végez
tünk az M5 autópálya és a hozzá kapcsolódó 7. 14 jelű
összekötő út nyomvonalán a 0+000-0+100 km szelvé
nyek között, egy feltételezett kurgán helyén (26/98; M5
83. sz. lelónely) . A kutatott terület nagysága 2079 m2
volt, mindössze 7 objektumot tártunk fel.
A nyomvonalon a feltárási munkákat megelőzően
geofizikai felmérés történt GEM GSM-19 típusú magne
tometerrel, egy 22x50 m alapterületű részen. A felmé
rés egy a kiLűzöLt szelvéuyeu keresztben hala<ló, újkori
árok vonalát adta ki, melyet a késóbbi feltárási munká-

latok is igazoltak. A feltételezett kurgánra utaló adatok
kal a felmérés nem tudott szolgálni.
A feltételezett kurgán megfigyelése miatt a gépi
humuszolást a nyomvonal középső részén (a pálya vo
nalvezetésének legmagasabb pontja) a pályára meró1e
gesen nyitott 3-4 m széles kutatóárokkal kezdtük. A le
szedett szántott réteg alatt egy kevert, agyagos és egy ke
vert fekete humuszt; a nyesés során legújabb kori és kéz
zel formált kerámiatöredékeket találtunk. A foltok nem
utaltak régészeti jelenségre, ezért az altalajba mélyülő
kutatóárkot nyitottunk. Abban azt tapasztaltuk, hogy a
feltételezett kurgánnak nincsen észlelhető feltöltése, ezért
a humuszolást K-i és Ny-i irányban tovább folytattuk.
Ennek eredményeként a lehumuszolt felületen 7 ob
jektumot találtunk. Egy újkori közműárkon kívül göd
röket, ezek közül kettóben bronzkori edénytöredékeket
találtunk. A többi gödör vagy leletmentes volt, vagy je
lenkori anyag került elő a betöltésébó1.
MÉSZÁROS PATRÍCIA - SósKun KORNÉL

3 7 2 . Szeghalom h a tára
(Békés megye) Ő, Sza
2005. november 9-én helyszíni szemlét tartottunk a te
lepülésen.
Kistúlakörös (Szeghalom 52.): A Szeghalom DNy-i
részében, a Sebes-Körös bal partján, a Holt-Körös Ny-i
oldalán, a Kovács-halomtól K-re 200 m-re levő kis ma
gaslat jelenleg mezőgazdaságilag művelt (szántó) , kö
zepén egy fasorral övezett ÉK-DNy-i irányú csatornát
vágtak, melynek DK-i oldalán földút halad.
A terepjárás során megállapítottuk, hogy a lelónely
nyilvánvalóan arra a dombhátra terjed ki, amelyet a víz
folyás É-ról félkörben körülvesz, egyébként pedig ÉK
ró1 határol, és a csatorna és a dűlőút mindkét oldalára
kiterj ed. Ez bizonyosan így van, hiszen a térképen is áb
rázolt szintvonalak, magasságok alapján a dombhát így
helyezkedik el. Sajnos egyetlen fia leletet sem találtunk,
sem a csatornától D-re, sem É-ra. A csatorna É-i oldalán
mintegy 15 m-es sávban jelentős, egészen friss.beavat
kozást rögzíthettünk. Ez abból állt, hogy kb. 50 cm mély
ségben a humuszt markolóval leszedték, és elszállítot
ták. A markolókanál nyomai a csatorna partfalában jól
láthatók voltak. Ugyanígy ezen a területen elvitték a csa
tornából egykoron kidobott földet is. Leletet ezen a fe
lületen sem találtunk, sem a sárga altalajban, sem a csa
torna melló1 elszedett föld helyén, sem a fekete agya
gos szántásban. A lelónely körvonalait korrigáltuk a
szintvonalak mentén. Kovács-halom: A halom teljes te
rülete mezőgazdasági művelés alatt áll, a szemle alkal
mával friss szántás és vetés volt rajta. A felszínen nagy
mennyiségű őskori kerámiatöredék szóródott, amely
alapján megállapíthattuk, hogy a lelónely a domb egé
szére kiterjed. A folyamatos és intenzív talajművelés erő
sen rongálja a régészeti emlékeket. A helyszínen megfi
gyelt terepalakulatok alapján nem zárható ki, hogy a
halmot eredetileg árok övezte.
·
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ságot is elérte. Itt a régészeti obj ektumok egyre ritkultak,
Kistúlakörös: A Kovács-halomtól NyDNy-ra helyez
majd megszűntek.
kedik el, és arra a vízállásos részre támaszkodik, amely
GAÁL ATTILA
ugyancsak DNy-ról haLárolja azt a clombhátat, melyen
lelónelyünk található. Ez a dombhát szinte párhuzamos
az itt haladó dűlőúttal, és ettó1 DNy felé, mintegy 50 m
3 7Li . Szeleste, te mető mellett
nyire kezdődően gyűjtöttük cserepeinket, melyek gaz
(Vas megye) Kk
dag őskori lelónelyre utalnak. Ezt a dombot egy fasor
Az épülő 400 kV-os Győr-Szombathely távvezeték 198. sz.
ral övezett ÉK-DNy-i irányú csatorna keresztben vágja
oszlophelyén (Hrsz.: 026/16), egy erőteljesen kiemel
át. A lelónely hosszúsága ÉNy-DK irányban mintegy
350 m lehet, szélessége, pedig eléri a 100 m-t. Tény te
kedő dombvonulat K-i lejtőjén van a lelónely, a mai te
mető mellett. 2005. júniusban a kutatás egy kb. 8x9 m
hát, hogy lelónelyünk nem érintkezik a Kovács-halom
es területen folyt. Csupán néhány szórvány késő közép
mal, sőt, éppen hogy az ellenkező irányba haladva lesz
kori apró kerámiatöredék került elő. A lejtő alja felé sö
egyre intenzívebb. Az 50. sz. lelónelytó1 tehát nemcsak
tétebb foltot figyeltünk meg a búzában.
az út választja el, hanem kb. 50 m körüli leletmentes
FARKAS CSILLA
terület is, m elyet megtoldhatunk azzal, hogy az út egy
kisebb mélyedésben halad. A terület most mezőgazda
ságilag művelt, szántó és friss vetés. A felszínen az ős
3 7 5. Szécsény, belvá ros
kori cserepek mellett egy szürke korongolt, illetve né
( Nógrád megye) Kk, Tö, Kú
hány cseréppel soványított, korongolatlan, szarmata kori
A városmag-rehabilitáció építkezései miatt 2005 folya
töredéket találtunk, ez új információ a topográfia ada
mán négy helyszínen folytak összefüggő feltárások a bel
taihoz képest.
városban.
Kovács-halom: Egy szinte pontosan É-D-i irányú ová
Ady Endre utca, Forgách-kastély előtti parkoló: A leg
lis kiemelkedés, melyet K-ró1 határol egy hajdani vízfo
korábbi jelenség itt egy két periódusú, igen mély árok
lyás ma már feltöltődött mélyedése. A dombhát relatív
volt, melyet a vár déli árkával azonosíthatunk, és utolsó
magassága mintegy 2,5 m, alapátmérője kb. 300 m le
periódusát a 15-16. sz. fordulója táján töltötték be. A má
het. A térkép szintvonalai pontosan jelzik ezt a kiemel
sodik periódusban a területen két ház, esetleg műhely
kedést. A lelónely déli széle biztosan elnyúlik az itt ÉK
állt. A déli ház kő-tégla alapozású osztófallal tagolt két
DNy irányban haladó csatornáig és útig, sőt a csatorná
ból kidobott föld magasságából ítélve, a csatornával is . helyiségébó1 a délebbi padlóját többszörösen megújítot
ták, míg az É-i padlóját vastag hamu fedte. Észak feló1
átvágták ezt a dombhátat. Mindenesetre itt már egé
kettős karósor alkotta a fal vázát. A déli helyiségben 1533szen alacsony a dombhát, és a csatornától D-re már szin
as éremmel keltezett szemeskályha omladékát tártuk fel.
te nem is érzékelhető. A csatorna É-i oldalán is már fe
Az É-i épület déli falának vázát megújított kettős karósor
ketére vált a talaj színe, ami arra utal, hogy végül még
alkotta. A feltárt helyiség K-i részében téglakályha- vagy
sem tettek nagy kárt a lelónelyben. A domb teteje
kemencealap, Ny-i részében vermek kerültek elő. Az
ugyanis egészen világos színű, még abban a kőkemény
utóbb deszkával fedett vermekben majdnem ép edénye
re száradt, hatalmas rögökbó1 álló mélyszántásban is,
ket és sok szerves anyagot tartalmazó szemétréteget ta
ahol terepjárásunkat végeztük. A domb tetején, a szür
láltunk. A területen a harmadik periódust egy közel sík,
késbarna színű talajban térdig jártunk az őskori csere
helyenként megújított, lekövezett felület jelentette, mely
pekben, és egészen nagy darabok is voltak a felszínen.
nek egyik rétegébó1 1634-es érme bukkant elő.
Ez arra utal, hogy a lelónely igencsak pusztul. A csator
Ady Endre utca, Művelődési ház és az egykori Járás
nától D-re eső területen leletet nem találtunk. A fen
bíróság épülete között: A terület É-i oldalán egy, a 17. sz.
tiek szerint térképeinken módosítottuk a lelónely kör
végén elpusztult épület került elő, mely K-Ny-i tájolá
vonalait.
sú, esetleg L alakú lehetett, és K-i része vélhetó1eg alá
Munkatársak: dr. Jankovich-Bésán Dénes, dr. Nagy
volt pincézve. A ház tűzvészben elpusztult utolsó pe
Levente.
TANKÓ KÁROLY
riódusában a többszörösen megújított padló felett több
helyütt egykor talán a padlástérben tárolt nagy mennyi
ségű növényi maradvány került elő. A kutatás itt nem
hatolt mélyebbre. A terület déli oldalán nem állt ház, a
3 7 3 . Szekszárd, Alsóvárosi temető
nagy mennyiségű hulladék alapján „hátsókerti" funk
(Tolna megye) R
cióra gyanakodhatunk. A kutatott felület sarkában
2005. május 20. és június 2. között régészeti szakfelügye
paticcsal feltöltött pince részlete került elő. A legjelen
lettel ellenőriztük a területen (Hrsz.: 0320/140) végzett
tősebb objektumként itt egy 1660-as évekre keltezett,
földmunkákat. A kivitelezéssel járó földmunkákkal ős
sok üvegleletet tartalmazó, ácsolt kerettel körbevett lat
kori, a péceli kultúrához tartozó objektumok, elsősorban
rina vagy szemétgyűjtő említhető.
hulladékkal, cseréptöredékekkel teli gödreinek legfelső
Huynuld L. utca: A városfal déli folytatásában nyi
szintjét érték cl. Az ingatlan Ny-i széle felé haladva a hu
tott szelvényben megfigyelhettük a kőfal és a palánkfal
muszréteg egyre vastagabb, néhol a 120-150 cm vastag-
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csatlakozását. A közművek bolygatásai miatt csak az ál
lítható, hogy a lapos aljú, kerek átmetszetű cölöpökbó1
álló palánk a kőfal É-i síkjának támaszkodva indul. El
képzelhető, hogy a cölöplyukak a 17. századi felmérések
bó1 ismert rondella É-i becsatlakozásának maradványai.
Haynald L. utca, Ady Endre utca kereszteződése: Az
Ady Endre utcában a j elenleg is részben álló bástya É-i
falsíkjának folytatásában, az utca Ny-i oldalán előkerül
tek a város déli palánkjának maradványai. A palánk árok
ba helyezett, függó1eges, hegyezetlen, kör átmetszetű,
2 sorba állított tölgycölöpökbó1 állt, melyek közét agyag
gal döngölték be. Vízszintes rácsszerkezetet és megújí
tott cölöpöket is sikerült megfigyelni. A palánk külső ol
dalához árok, belső oldalához függó1eges karókkal meg
támasztott földtöltés csatlakozott. E földtöltésbe 17. sz.
végi, török anyagot tartalmazó gödör mélyült. A palánk
tól É-ra lakóházak maradványai kerültek elő. A több pe
riódusú házak (16. sz. első fele-1 7. sz. közepe) padlója
részben deszka fedésű döngölt agyag volt. Több külön
böző falszerkezetet is sikerült dokumentálni, ezek kö
zül kiemelendő egy kőalapra fektetett gerendára épülő
favázas, vesszőfonatos tapasztott fal. A délebbi ház utol
só periódusából (17. sz. közepe) gazdag kerámia- és fém
anyag látott napvilágot, egy korábbi periódusból pedig
a 16-17. sz. fordulójára tehető kályhacsempék kerültek
elő. A házak között mintegy 2 m-es köz volt megfigyel
hető. A házaktól K-re és talán Ny-ra is kövezett külső
járószintek voltak, míg a kereszteződés közepén nagyobb
felületben került elő jó minőségű kövezés, melyben má
sodlagosan felhasznált gótikus kőfaragványokat is talál
tunk. A kövezés a 16. század második felében, esetleg a
16-17. sz. fordulóján készülhetett.
MORDOVIN, MAXIM - TOMKA GÁBOR

3 76. Szécsény, Forgách-kastély
( N ógrád megye) Kk, Kú
A kastély helyreállítása során három fő helyszínen vé
geztük a feltárásokat és a régészeti megfigyelést. Az idő
legesen eló'kerülő falszöveteket dokumentáltuk, de fal
kutatást nem végezhettünk.
Főépület
Az emeleten különböző átépítések során elfalazott ajtók
újranyitására került sor. Az 119 terem, a liftakna és afíi
tésközmű alagút építése során ismét eló'került egy 1 10 cm
széles, K-Ny-i irányú fal, mely az első barokk kastély
tornácának külső fala lehetett, a terem j elenlegi É-i fala
pedig a kastély D-i alapfala. Ehhez a két alapfalhoz épí
tették hozzá a kastély átépítésekor a többi alapozást.
A kora barokk járószint a mai alatt 20 cm-re volt.

A terem ÉK-i sarkában lévő kéményakna É-ifalszaka
szán a kastély középső főfalának felmenő részlete ke

rült elő csúcsíves hárítóívvel. Az ívben is és a falban is
másodlagosan beépített, faragott mészkövek voltak. A ké
sőbbi barokk falat 5 cm-es beugrással építették rá, ve
gyes falazattal meszes habarcsba. A teherhárító ív alatt

fecskefarkas falazással szoknyás kürtőfejezet található.
A falban a falazott kürtő a hárítóív fölött is folytatódik.
A Díszterem déli ajtajának mindkét oldalán 1 -1 elfa
lazott, a padlószintig futó almáriumfülkét találtunk. Ma
gasságuk 400 cm, szélességük 160 cm, mélységük 75 cm.
Faluk vakolt és meszelt, felső záródásuk lapos szegmens
ívű. A fülkéket utóbb 15-ös téglafallal falazták el.
Az 1/9 és a 219 terem közötti fiókos dongaboltozatot
a liftakna megépítésekor elbontották. Dokumentáltuk.
A boltozati feltöltést laza, törmelékes sittréteg alkotta,
különösen sok és nagyméretű paticsdarabbal. A bolto
zat fölött a déli falban vízszintes gerendafészek és el
szenesedett gerendacsonk került elő.
Az igazgatói szobában egy teherhárító ívre alapo
zott válaszfalat találtunk. Felmenő falához kapcsolódott
egy nagyméretű téglákból, katonakötésben kialakított
j árófelület, a j elenlygi járószinttó1 30 cm mélyen. A fel
töltésben GJ. (Gross J.) monogramos bélyeges tégla volt.
A válaszfal Ny-i oldalán 60x60 cm-es, téglából rakott,
kőalapozású, átlósan álló pillért találtunk. A pillér K-i,
Ny-i és É-i oldala meszelt. A pillér még betöltötte funk
cióját a második padló használatának idején is, mivel a
téglakirakás követi a pillér irányát. A j elenlegi szinttó1
53 cm-re újabb tégla járószintet találtunk, mely a pillér
vakolt, meszelt alsó részeihez kapcsolódik. A válaszfal
K-i oldalán csak a téglák habarcsos, homokos kemény
ágyát találtuk meg. A pillér feltehetően az eredetileg
boltozott helyiség megroskadt boltozatának megtámasz
tására szolgált.
A Ny-i pinceágban nyitott szonda Ny-i felében a fel
színtó1 46 cm mélyen tapasztott agyagréteget találtunk.
A vörösesbarna égett réteg elbontása után a betonfel
színtó1 számítva 48 cm mélyen szürkésfehér meszes ha
barcsba rakott terméskó'bó1 álló falat találtunk. Széles
sége 110 cm, iránya É-D. A szelvény Ny-i fel ében, a
falhoz kapcsolható két karólyukat és egy 22x17 cm-es
cölöplyukat is feltártunk. A felszíntó1 60 cm-re elértük
a sárga agyagos altalajt, amely fölött habarcsos járószin
tet találtunk.
A pince K-i oldalán a homlokfal vakolatának leve
rése után egy régebbi kapunyílás került elő, amely a
késő középkori pince második periódusához tartozott.
Feltehetően a K-i pinceág (és a jelenlegi kastélyépület)
építése előtti idó'ben a j elenlegi nyakfolyosó vonalában,
a pince elé épített ismeretlen célú fal emelésekor szün
tették meg.
A Várkertre nyfló pinceágban nyitott szondákban két
rétegű betöltést, alatta rendszertelenül elhelyezkedő ka
rólyukakat és az altalajba mélyülő kisebb gödröket tud
tunk megfigyelni. Az egyikben 16-17. századi kerámia
edény felét találtuk meg. A helyiség déli végében a to
ronyhoz késó'bb toldott déli fal alapja 24 cm-re nyúlt a
j árószint alá.
A díszlépcső felújítása során kiderült, hogy az ere
detileg homokkó'bó1 faragott, pálca és kislemez tagoza
tokból álló homlokprofilokkal rendelkező fokokból állt.
Az eredeti lépcső mögött egy közel azonos kiosztású,
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de téglából falazott, függő lemez habarcsprofilú koráb
bi lépcső maradványai vannak. A maradványokon több
szörös meszelés látszódott.
Kasznár-ház
Majcher Tamás 2001-ben figyelte meg, hogy az épület
É-i oldalán visszabontott falcsonkok, Ny-i oldalán, az 1 .
é s 3. sz. pillérrel szemben visszavésett boltvállak van
nak, melyek bizonyítják, hogy az épület nem késóbbi a
1 5-17. századi vár D-i és K-i szárnyánál. A hagyatéki
inventárium felsorolása szerint a vár ezen szakaszán a
konyha és a szakácsok háza állt. Falkutatást nem végez
hettünk, csupán a fűtés csöveinek nyomvonalán, kb. 40
cm-es kutatóárkokban dolgozhattunk, illetve a vakolat
felújítás felületeit szemlézhettük. Építéstörténetét csak
teljes körű falkutatás után lehet feldolgozni.
1. terem: Eredetileg az 1 . és 3. terem egyetlen kö
zéppilléres helyiség volt, szabadkéményes tüzelóberen
dezéssel. A négyszer megújított vakolat és a 9 mesze
lésréteg a kibontott 16-17. századi j árószinthez kapcso
lódva a boltozást tartó közép- és falpillérek belső olda
lain is megfigyelhető volt.
A j elenlegi járólapos burkolat betonágya alatt mind
a négy teremben kb. 40 cm-es igen laza, földes, habar
csos olvadékfeltöltést találtunk, 17-18. századi kerámia
töredékekkel. 43 cm mélyen megtaláltuk a 16-17. szá
zadi, többször javított járószintet, 29x29x4 cm-es pad
lótéglákból, illetve 40x40x2 cm márgalapokkal lerakva.
A kisebb helyiségeken más-más burkolóanyagot hasz
náltak a padló javításakor. A márgalapok töröttek, hiá
nyosak. A padlólapokat ledöngölt, elegyengetett felszín
re, habarcságyba rakták.
Az 1 . helyiségbó1 a másodikba nyíló ajtó eredetileg
egy falfülke, melyet a két helyiséget elválasztó 84 cm
széles falalapozásra ültették rá. A fülke mérete 58x82
cm, az ÉNy-i falsaroktól 74 cm-re indul. A jelenlegi bur
kolat alatt megmaradt 2 cm-es falccal profilált, vakolt,
meszelt eredeti kerete. Hátoldalát a két termet elválasz
tó, lapjára fektetett, egy téglasorból álló válaszfal alkot
ja (28 cm széles) . Habarcsozása kapcsolódik az 1 terem
padlószintjéhez. Oldalfalai kissé kormosak. A fülke mel
lett a padlószint fölött közvetlenül sárga-barna mázas
nagyméretű lábas, valamint vegyesmázas kályhacsem
pe töredékeit találtuk.
A téglapadlót az ablak előtt felszedtük. Egységes be
töltést találtunk. Sok 16. századi kerámia, állatcsont és
egy gótikus maiusculás feketére égett fazék került elő.
Az épül et alapozásának alja a j elenkori padlószinttó1
1 20 cm mélyen van. Kötőanyaga homokos, meszes,
gyenge habarcs. A fal alapozási kiugrása a tégla padló
szint alatt 12 cm.
A falalap hasított kövekbó1 rakott 52 cm magasan,
fölötte a szintkiegyenlítés három sor téglával történt.
A terem É-i fala mellett 320x80 cm-es elbontott tü
zelóberendezés alapját találtuk meg, a hozzá csatlakozó
szabadkéménnyel. A tüzelőberendezés falát egy sor, lap
jára fektetett 29x15x5,5 cm-es téglából építették. Ere-

deti magassága 70 cm volt, melybó1 20 cm maradt meg.
Belső terét sárgásfehér, gyenge minőségű habarcsba ra
kott törtkővel töltötték ki. A 16-17. századi téglapadló
hoz kapcsolódó építményt a jelenlegi szint alatt 22 cm
ig bontották vissza. A tüzelő hosszú használatára utal,
hogy a terem felé eső falát, valamint az É-i falpillérhez
csatlakozó sarkát, a falpillér belső oldalával együtt 2 cm
vastagságban, 8-9 rétegben meszelték. A meszelések rá
folynak a tüzelő előtti téglapadlóra. A tüzelőpadkáról
boltozat nélküli fűtőnyílás nyílt a 4. terembe, melyet
késóbb sárba rakott téglával falaztak be. A terem ÉK-i
sarkától 130-260 cm-ig a falszövetben látszódott a tü
zelónöz csatlakozó kürtő elfalazása, melybó1 GJ monog
ramos téglák kerültek elő. Az elfalazással egy három
szög alaprajzú kéményt alakítottak ki, mely utolsó hasz
nálati idejében 150 cm hosszú, 80 cm mély, 320 cm ma
gas, fölfelé keskenyedő, belül vastagon korommal fedett
volt. Formája többszöri átépítésre utal. Építéstörténete
csak falkutatás után határozható meg.
A teremben két, téglából rakott 18-19. századi osz
tófalat találtunk, É-D és K-Ny irányban, melyek három
pici helyiségre osztják a középpillér É-i oldalán már
amúgy is leválasztott termet. A pillér déli oldalán lévő
boltívet átjáróként használják a 3. terembe.
Az osztófalakat a korábbi (vakolt) falakba nem kö
tötték be. Megépítésük után vakolták és meszelték az új
tereket. A K-i végfalnál két vakolási réteget, az É-D-i osz
tófalnál három meszelési réteget lehetett megfigyelni.
A terem ÉNy-i sarkában nyitott 1 ,3x1,7 m-es szel
vényben a téglapadló alatt 13 cm-rel egy korábbi járó
felület került elő. A járószint felülete elegyengetett, ha
barcsos, kemény rétegként jelentkezett, vastagsága át
lagosan 2 cm. Alatta erősen kevert, földes, faszenes,
paticsos réteget találtunk 16. századi kerámiával. A szel
vény K-i oldalán beszakadt téglaboltozat 50x30 cm-es
összefüggő darabja került elő. A leroskadt boltozat téglá
ja: 28x14,5x5,5 cm. A jelenlegi járószinttől 145-165 cm
mélyen egyenetlen felületű, 14-15. századi fal került elő,
a kis szelvény egész hosszában. Mérhető szélessége a
terem É-i falától 117 cm. Ezen a visszabontott falon
145 cm mélyen kb. 1,5 cm-es földréteg felett, az É-i te
remfal alá benyúlva, a faltól 54 cm szélességben, sö
tétszürke andezittufából faragott lépcső fokait találtuk
meg. A lépcső járófelületének Ny-i, felső foka, másodlagosan
beépített, mészkóbó1 faragott szárkő. Mérete 24x30x20 cm.
A következő lépcsőfok mérete 43x50x20 cm, nagy,
négyzetes, lekopott felületű, piroxénes andezittufa.
Elülső felületén élszedés látszik.
A mai bejárat helyén volt az eredeti ajtónyílás is.
A jelenlegi küszöbszint alatt 60 cm-re a falszöveten lát
szik az eredeti 16-17. századi bejárat küszöbkövének he
lye, az ajtó mindkét oldalán az eredeti ajtó szárkő he
lyén téglaköpenyezés. Az ajtó alatti Ny-i falból kiemel
tünk egy homokkő malomkövet.
2. helyiség: Mérete 280x224 cm. A kályhafülke mö
gött egy sor téglányi, 26 cm széles fal választja el az 1. sz.
helyiségtó1. A fal vakolata az É-i oldalon illeszkedik a
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padlószinthez, arra ráfolyik. A termet kétszer vakolták.
A 16-17. századi padló lapjára fektetett 26x16 cm-es
téglákkal van lerakva.
3. helyiség: Az 1. és a 3 . helyiséget a mai ajtónyílás
helyén É-D-i irányban 38 cm széles téglafal választotta
el. A fal teteje a 16-17. századi járószinttó1 33 cm-re, a
jelenkoritól 21 cm-re van. A válaszfalat bekötés nélkül
építették az épület eredeti, végig vakolt déli zárófalához.
A j elenlegi épület K-i zárófalának ezen szakaszán a mai
ablak helyén nem volt nyílás, az ablakfülkét utólag vés
ték be. A helyiség eredetileg 24x24 cm-es padlótéglák
kal volt burkolva, ezekbó1 egy in situ tégla kivételével
csak habarcsos lenyomataikat találtuk meg.
4. terem É-i ablak felmérése: A jelenlegi ablak para
petjében, a kivitelezés során elbontott boltozott kis nyí
lás mögött, tölcséresen kifelé nyíló vakolt, meszelt rés
ablak nyílt, futó téglaköpenyezéssel. Magját kővel és tég
lával utólag kifalazták. A rés és a kis boltozott nyílás,
már csak feltételesen rekonstruálható lőrés volt. A töl
cséres rés jelenleg 55 cm a legszűkebb részén, az ablak
síkjában 70 cm széles, síkja a padlószinttó1 az ablakszin
tig követhető. A nyílást futó téglasarokkal alakították ki.
Kastélyudvar
A Forgách-kastély Ny-i és D-i udvarán több helyütt sor
került a késő középkori és 16-17. századi vár falainak
(részben hitelesító') feltárására. Előkerült a DNy-i sok
szögű bástya több építési periódust magában rejtő ma
radványa, valamint a szintén átépített várkapu marad
ványa is. A Kasznár-háztól K-re a DNy-i sarok védőmű
alapozása bukkant elő.
A Forgách-kastélytól É-ra, az egykori romantikus An
golpark területén öt helyszínen végeztünk kutatásokat.
Forgách-kastély, Ny-i rizalit K-i oldala előtt: A kutatott
középkori nyílás külső környezetében egy 66x108 cm-es
angolakna keretén belül 20. századi kazánkémény ma
radványa került elő. Itt 150 cm mélyen elértük az alta
lajt. A torony falában 75x50 cm-es. fekvő nyílás vált lát
hatóvá. Oldalait másodlagosan téglából és kóoó1 alakí
tották ki, szürke meszes habarcsba rakva. Eredetileg fe
hér mészkóoó1 faragott fekvő helyzetű résablak lehetett,
a pince szellőzője. Környezetében a középkori törtkő fa
lazat eredeti egységes szerkezetű volt.
Forgách-kastély É-i homlokzata előtt: A lejtőn jelent
kező falcsonk homokos habarcsba rakott, törtköves ba
rokk kori támfalcsonknak bizonyult. Szélessége 58-60 cm.
A felszín alatt 65-140 cm között nagyköves omladékré
teg helyezkedett el, mely a várkastély palotaszárnyának
egyszeri omlásából keletkezett. Több késő gótikus nyí
láskeret-töredék került elő. A kutatott felület É-i részén
a kiomlott palotaszárny ledőlt, még egyb efüggő
faltömbrészletei is megfigyelhetők voltak. A szelvény
déli részében az omladék alatt 16-17. századi égett pusz
tulási réteget találtunk. Omlásveszély miatt a kutatást
180 cm mélyen abbahagytuk. A szelvény É-i végében
elértük a kerti lépcsőt, mely részben GJ monogramos
téglákból, részben betonból készült.

Várkert és Ny-i kastélykert közötti kerítés déli oldala,
a lépcsó1ejárótól K-re: A 2x4 m-es szelvényben téglás-kö
ves törmelék alatt 1 m mélységben elértük a korábbi
humuszt. Innen 16-17. századi kerámia, üvegtöredék és
állatcsont került elő. A 172 cm mélységben egyenetlen
felületű, lejárt sárga agyagos réteget találtunk. A jelen
legi kerítés alatt el6került a törtkóo ó1 fehér mészha
barccsal falazott késő középkori É-i keritőfal. A szelvény
É-i végében kisebb, törtkóoó1 meszes habarcsba rakott
falrészlet bukkant elő 1 3 5 cm mélyen. Az altalaj a faltól
D-re, 150 cm mélyen jelentkezett, majd alapárokszerűen
lemélyült. A falalap az alapárak szélétó1 30 cm-t csú
szott a lejtő irányába, miközben a fal vízszintes rétegei
egymás tetején is elcsúsztak. A megcsúszott falrész mér
hető szélessége 60 cm. A felmenő falat hatalmas ter
méskövekbó1 rakták. A faltól É-i irányban még egy víz
szintesre kialakított plató lehetett, mely a falalap meg
csúszását részben megfogta. A fal és alapárka a kerítő
fallal nem párhuzamos, a Ny-i bástya irányában nyílik.
Aranyhalas medence: A lelónely a kastély középvo
nalától K-re, a meredek partoldal alatt helyezkedik el.
Egy korábbi lejtősuvadás részben betemette, a nö
vényzet telj esen benőtte. A medence 2,7x4 m, ovális
alakú. K-i és Ny-i oldalának kerete kváderkövekbó1
rakott. A kváderek alatt a medence fala egy sor élére,
majd lejjebb lapjára fektetett téglából épült. Mélysége
81 cm, alja téglával kirakott. A déli oldalról származó
faragott köveket a medencébe beomolva találtuk meg.
Jól látható volt, hogy a medencét szétromboló 1974 és
1987 között történt suvadás DK-i irányból ÉNy-i irány
ba nyomta a keretet. A medencét D-ró1 megkerülő jár
dát vagy utat a földmozgás elpusztította. A medence
Ny-i részén nyitott árokban 1 00 cm mélyen sárga víz
szigetelő agyagréteg jelentkezett. A bontás során réz
pénzérme került elő. A téglák mérete 30x14x6 cm, nagy
részük bélyeges, PF és GJ monogramos.
Török szultánlány sírja: A forrásfoglalás a kastély kö
zépvonalától Ny-ra, a meredek partoldalba bevágva he
lyezkedik el. Neve - a helyiek szerint - egy feliratos kő
alapján született. Nehezítette a munkát a több helyró1
feltörő, a támfalat folyamatosan alámosó víz. A vízelve
zető árkok készítése során két teljes darab kerámia
vízelvezetőcsövet, és néhány töredéket találtunk. A for
rásfoglalás elé nagyméretű terméskóoó1, ciklopfalazatot
építettek. A ciklopfalazat mögött egy meszes habarcsba
rakott téglafal látszik, amelyben faragott kő is volt. A tám
fal Ny-i végétó1 ÉK-i irányba futó téglasor egykor téglá
val vagy kővel burkolt terasz alapozása lehet. A terasz
mellett helyezkedett el az É-D-i tengelyű, körülbelül
2xl m-es téglány alakú medence, „a sír". A medence
téglakeretének ötödik sora padkaszerűen kiugrik. A kere
ten belül nem találtunk burkolatot. A medencében a tám
falból kiomlott kövek kerültek elő. A víz alatt 50 cm mé
lyen sóderos réteg jelentkezett. A forrás előtti rész K-i felé
ben nagyméretű terméskóoó1 rakott, 70 cm széles vízel
vezető csatorna került elő. A forrás valószínú1eg egy csö
vön a négyszögletes medencébe folyt, majd innen a pe-
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remen átbukva csatorna vezette le a hegyoldalból. A tám
fal alatt a teraszon valószínűleg kerti padon lehetett meg
pihenni. Az említett kőfaragvány nem került elő, így
feliratát és korát nem tudtuk meghatározni.
TOMKA GÁBOR

3 7 7. Szil , Á rpád u tca
( Győ r-Moson-Sopron m egye) B, Á
2005. júniusban régészeti szondázást végeztünk a tel
ken (Hrsz„ 328) , a lelónely kiterjedésének és pontos jel
legének meghatározására. A 30x10 m alapú árokban, a
homokos altalajban 90 cm mélyen egy barna agyagos
betöltésű ÉK-DNy-i irányú U-metszetű árkot találtunk.
A folt felületéró1 kibontás előtt Árpád-kori, 12-13. szá
zadi kerámiát gyűjtöttünk, az objektum betöltésébó1 1e
letanyag nem került elő.
A telken a felületró1 további leletanyagként Árpád
kori leletanyagot gyűjtöttünk, valamint bronzkori (?)
edényoldal-töredékeket benyomkodott pontsorral ellá
tott, applikált szalagdísszel. A lelónelyen egy jellegében
még ismeretlen őskori telephely mellett, szeres típusú,
nagy kiterjedésű, de laza szerkezetű Árpád-kori faluval
számolhatunk.
ASZT ÁGNES

3 7 8 . Szirmabesenyő, Hegy a l a tti földek
( Bo rsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő
2005. október 11-én helyszíni szemlét végeztem a község
külterületén, 25 ingatlan villamosenergia-ellátásához kap
csolódóan. A helyszíni szemle időpontjában a terület le
fedettsége nem tette lehetővé a régészeti szempontú vizs
gálatot, régészeti lelónely meghatározását. Azonban a ter
vezési területtó1 kissé ÉÉNy-ra, a 26. sz. főútból Ny-i irány
ban leágazó műút déli oldalán a Hegy alatti földek elne
vezésű dűló'ben a felszínen néhány kerámiatöredéket ta
láltam, mintegy 100x180 m-es területen.
A leletek a miskolci Herman Ottó Múzeumba ke
rültek.
JENEI ANITA

3 79 . Szombathely, Arany-pata k la kópark
(Vas megye) R, Ró
2005. április 4. és május 1 7. között végeztünk megelőző
feltárást a hajdani Zeli-major területén építendő lakó
park helyén. Összesen 11 393 m2-t, 86 objektumot tár
tunk fel az Arany-patak É-i teraszán.
Az alacsonyabb térszínen egy kora rézkori megaro
nos, alapárkos-oszlopszerkezetes (20x8,5 m) kéthelyi
séges, paticsfalú lakóépületet kutattunk meg. Ugyanezen
a teraszon, a háztól K-re kb. 100 m-re egy újabb ilyen
korú települési gócot találtunk, szemétgödrökkel és ga
bonatároló veremmel. Ezek között egy sekély, négyszög
letesen futó árkokkal határolt területen belül hamvasz
tott homo maradványok voltak egy mély gödörben, edé-

nyek (tálak, fazék) töredékeivel borítva. A jelenséget
szertartási helyként is értelmezhetjük.
A kora rézkori települési obj ektumoktól É-ra, ma
gasabb térszínen egy nagyjából K-Ny-i irányú római kori
útra bukkantunk. Ez két árokként, köztük kavicsozással
jelentkezett a gépi humuszoláskor. A kb. 150 m hosszú
ságban kézzel kibontott út szélessége 6,5-7 m. Ehhez az
úthoz É-ról egy másik hasonló út is becsatlakozott. A ke
reszteződés mellett egy urnás-hamvasztásos temetke
zést (Kr. u. 1. sz. vége) is feltártunk.
Munkatársak: Rozsonits Gyöngyi, Vámos Gábor ré
gésztechnikusok.
lLON GÁBOR

380. Szomba thely, Aréna u tca 1 2 .
(Vas megye) Ró
2005. május 2-11. között beépítést megelőző régészeti
kutatást végeztünk a telken, mintegy 128 m2 egybefüg
gő felületet tártunk fel. A 16,3x7,9 m-es szelvényben
50-70 cm-es mélységben a korábbi téglaház helyén egy
kor állt vályogfalú ház elplanírozott omladéka alatt fel
tehetően a római korból, vagy azt követően kialakított
döngölt szürkés-sárga kompakt agyagréteg alatt foltok
ban átégett, leletek hiányában feltételesen római kori
felszínnek meghatározható felület mutatkozott. A felü
let felszíni bontása során sem további régészeti jelen
ség, sem pedig érdemi régészeti lelet nem került napvi
lágra, ezért a felületen arányosan elhelyezve három (két
1 x1 m-es, illetve egy 1 ,5x1 m-es) mélyszondával törtük
át a felületet. A geológiai altalajt a mai járdaszint alatt
23 cm mélyen értük el. A 2. számú szondában közvetle
nül az altalaj felett szórványos római falazó- és tetőfedő
téglák, csatári kő törmelék illetve néhány jellegtelen ke
rámia jelentkezett. A másik két mélyszonda régészeti
leg negatívnak bizonyult.
SoszTARITS ÜTTó

3 8 1 . Szombathely, Ipari út, Fachmarkt
( Belső-majorhely)
(Vas megye ) R
2005. június 27. és augusztus 31. között megelőző feltá
rást végeztünk építkezéshez kapcsolódóan a területen.
Az I. ütemben kutatóárkok segítségével próbafeltárás
során tettünk megfigyeléseket. A teljes megkutatott te
rület nagysága valamivel meghaladja az előirányzott
7 655 m2-t, melyen 208 régészeti objektumot dokumen
táltunk.
A lelónelyen azonosított rézkori település kiterjedé
sének megállapításához nagyban hozzájárultak geológiai
szempontok is, ugyanis a jelenségek egy ÉK-DNy irányú,
barna erdőtalaj sávban koncentrálódtak, az ettó1 K-re és
Ny-ra eső sárga agyagos területen erősen csökkenő in
tenzitást mutatva. Feltételezésünk szerint itt egykor ala
csony dombvonulat húzódhatott, melyet a természetes
erózió és a mezőgazdasági művelés pusztíthatott el.

RÉG ÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARO RSZÁGON 2005

Ugyanakkor a település ÉÉK felé tovább húzódhatott, de
ennek megkutatását a vasúti töltés akadályozza.
A kisebb-nagyobb csoportokat alkotó régészeti ob
jektumok mintegy 90%-át kitevő különböző méretű cö
löphelyek a teljes felületen jelentkeztek, az elsődleges
feldolgozottság szintjén azonban csupán három földfel
színre épített felmenő falú ház azonosítható, illetve fel
tehetően határoló funkciót ellátó oszlopsorok (kerítés?) .
A cölöphelyek néhol sűrűbb előfordulása az épület
megújítására utalhat. Ezenkívül egy teljesen szétdúlt
kemence hamusgödrével, két vörösre átégett sekély be
töltésű nyílt tüzelónely és néhány agyagnyerő, illetve
hulladékgödör került elő. Utóbbiak a feltárt terület É-i
részén koncentrálódtak. Feltűnő, hogy inkább a cölöp
helyek tartalmazták a túlnyomórészt kerámiatöredékek
bó1 álló leletanyagot, melyek között több perem- és fül
töredék is előfordul. Kidolgozásuk gyenge minőségű, szí
nük a világosbarnától az egészen sötét barnáig, feketéig
terjed, egyetlen körömbecsipkedéses peremtöredéket le
számítva díszítetlenek.
A datáló értékű kerámiatöredékek alapján a feltárt
települést a rézkor elejére tehetjük, a kései lengyeli kul
túra és a korai Balaton-Lasinja kultúra átmeneti idősza
kára.
Munkatárs: Szilasi Attila Botond régésztechnikus.
POLGÁR PÉTER

3 8 2 . Szomba thely, Kozmán kívüli-dűlő
(Vas megye) U, R, Kk
2005. május 17. és július 7., majd augusztus 24. és szep
tember 9. között végeztük el a tervezett lakópark terü
letén a megelőző feltárást. Ennek során 21 589 m2-en
424 objektumot tártunk fel, amelyek három korszak em
lékanyagához sorolhatók.
A DVK kottafejes fázisának telepe a Perinttó1 Ny-ra
kb. 1 km-re az úgynevezett Oladi-platóhoz kapcsolódó
löszös dombvonulaton ÉNy-DK-i irányban helyezkedik
el. A telep Ny-i legszélén, az utolsó Langgrubetó1 Ny
ra, közvetlenül mellette a kő nyersanyag feldolgozására
utaló, azok mikroszilánkjait is tartalmazó gödrök cso
portja volt elkülöníthető. A telep DK-i területén - egy
csoportban - találtuk meg szinte az összes hajdani ga
bonás vermet. A telep házainak egy része oszlopszerke
zetes volt és többször megújították azokat. Másutt a
Langgrubek között nem találtunk oszlophelyeket, azaz
talpgerendás házakat kell feltételeznünk. A házak falát
agyaggal tapasztották, amelyet a nagy mennyiségben fel
tárt patics igazol. A viszonylag nagyszámú kerámia (mind
össze néhány darabon maradt meg a festés nyoma) mel
lett kő vésó'b alták és a gabona feldolgozásnál használa
tos alsó őrló'kövek és zúzókövek is eló'kerültek. A telep
Vas megye első teljes egészében feltárt faluja.
A badeni kultúra időszakának telepjelenségei közül
nyílhegyeket bontottunk ki a 103. és 375. sz. objektu
mokból. A 243 . sz. objektumban nagy mennyiségű kagy
lótöredéket tartalmazó betöltésréteg is volt.

Néhány késő középkori gödörbó1 mintát vettünk ta
lajtani, palinológiai és archaeobotanikai vizsgálatra. Igen
kevés és rossz megtartású csontmaradványt gyűjtöttünk.
A lelónely légi fotózását Pap Gábor végezte el.
Munkatársak: Vámos Gábor, Czoczek Viktória és Ro
zsonits Gyöngyi régésztechnikusok.
lLON GÁBOR

3 8 3 . Szombathely, Mátyás király u tca 2 2 .
(Vas megye) Ró
2005. április 4. és május 4. között megelőző régészeti
feltárást végeztünk a telek (Hrsz.: 8830) két különálló
felületén, összesen 330 m2-en.
Az utcafronthoz közelebb eső „A" felületen egy új
kori beásáson kívül csak közvetlenül a köves altalaj fe
lett húzódó iszapos-homokos-apró kavicsos, megközelí
tó1eg 50 cm vastag réteg tekinthető régészeti jelenség
nek. Ez utóbbiban sok legömbölyödött szélű római te
tőfedő tégla töredékét, továbbá kerámiadarabokat ta
láltunk. Az efelett húzódó homokos rétegeknek is ön
téstalaj jellege volt megfigyelhető.
A „B" munkaterületen egy újkori téglafalon és pla
nírozott építési törmeléken kívül egy római kori épület
kiszedett falait találtuk meg. A sárga agyagos altalajba
alapozott falakat valószínűleg az újkorban bontották
vissza, illetve szedték ki köveiket. Az épület építésének
két periódusát lehetett elkülöníteni: 1. az eló'bb emlí
tett falak felhúzásának periódusa, 2. majd egy kevésbé
mélyen megalapozott É-D-i irányú fal (köveit késó'bbi
korok szintén kiszedték) és egy visszabontott apszis pe
riódusa. Padlószinteket egyáltalán nem találtunk, ezek
már korábban elpusztultak. A római épületen kívül egy
római kori gödröt és két kutat tártunk fel. Az egyik kút
ból kerámia- és állatcsonttöredékeken kívül kőfaragvá
nyok is kerültek elő: egy 1 . századi, valószínú1eg sírszté
lé férfifej et ábrázoló töredéke, egy másik fej töredéke,
továbbá egy építészeti elem.
Munkatársak: Pásztókai-Szeöke Judit, Tárczy Tamás.
SoszTARITS ÜTTÓ

38Li . Szombathely, Petőfi telep, Halastó utca
(Vas megye) Ő, Á
2005. szeptember 1 2-18. között végeztük el a terület
próba- és megelőző feltárását (Hrsz.: 14563/17-18,
14563/19) . A kutatás során 635 m2-t tártunk és mér
tünk fel, továbbá 28 objektumot dokumentáltunk. Az
építendő új út felületébe mélyített árokban régészeti
jelenséget nem tapasztaltunk. A tervezett építkezés I.
üteme területén pusztán újkori objektumokat találtunk.
A 10. sz. objektumban, amely egy öntéstalajjal feltöltő
dött gödör, másodlagos helyzetben két darab szentgáli
radiolaritszilánk került elő, amelyek közelebbró1 nem
megállapítható korú őskori telepre utalnak. Az építke
zés II. üteme területének egy részén, amelyet a 2„ 3„ és
4. sz. kutatóárokkal is érintettünk, Árpád-kori j elensé-
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gekre bukkantunk. Ezek közül a leggazdagabb a 23 . szá
mú volt.
ILON GÁBOR

3 8 5 . Szomba thely, Síp u tca
(Vas megye) U, R
2005. június 27-28-án helyszíni szemlét tartottunk az
Oladi-plató területére eső kábelfektető árok mentén
(Hrsz.: 4423). A lelónely nagysága kb. 2500x600 m, en
nek egy részletét érinti a munkaárok. A lelónelykomp
lexum az Oladi-plató és a Kozmán kívüli-dűlő területét
j elenti, kb. az Oladi kilátótól a Parkerdei utca melletti
vízbázis kútjáig. A munkaárok kb. 50 m-es szakaszán 68 késő neolitikus-rézkori objektumot találtunk.
Június 28. és július 4. között leletmentést végeztünk
a Perint-patakot Ny-ról kísérő dombvonulat úgyneve
zett Oladi-platóján. A munkaárokban a 16614 helyrajzi
számon tervezett út torkolati részén 4, a lengyeli II.
avagy III. fázisra keltezhető gödröket vágtak át és pusz
títottak el részben. A gödrök betöltésébó1 paticsot, őrlő
kőtöredékeket, bakonyi radiolaritot és egy kis obszidián
pengét, valamint kerámiát (köztük pasztózus vörös fes
tésű) tártunk fel.
Munkatárs: Vámos Gábor.
ILON GÁBOR

386. Szólád, Kertek mögött
(Somogy megye) R, B, Ge, A
2005. március 21 -24-én földmágneses vizsgálatokat vé
geztünk (Fluxgate-Gradiometer-FM36) a lelónelyen,
hogy a 2003-ban feltárt langobard sír környezetében fel
tételezhető temető nyomára bukkanjunk. A mintegy 2
ha-os terület átvizsgálása után a sír környezetében erő
teljes mágneses anomáliák/foltok utaltak további régé
szeti objektumokra, de sírokat és települési objektumo
kat elkülöníteni nem sikerült. A területen végzett te
repbejárás során rézkori, bronzkori és Kr. u. 6-7. száza
di cserepeket gyűjtöttünk.
Szeptember 1. és október 4. között a tavaszi föld
mágneses kutatás eredményei alapján feltételezett
langobard temető hitelesítő feltárását végeztük. Az L
alakú, mintegy 500 m2-es felületen 1 2, Ny-ra tájolt lango
bard sír, 8 őskori objektum és egy késő avar kemence
került elő. A feltárt 10 sír közül négyet kiraboltak. Há
rom sírt a felszíni sírhalmok alakjára utaló kerek, kettőt
négyszögletes árok vett körül. A 2,5-4,5 m mélyre ásott
sírokba a halottakat ácsolt vagy fatörzskoporsókba te
mették. Az egyszerű aknasírok mellett a padkás sírok
1-2 m mélységben lépcsősen összeszűkültek, a padká
ra gerendákat helyeztek. A 1 3 . sz. nagy körárkos sír K-i
felébe a gerendákra egy egész lovat helyeztek, ez alatt a
sírkamra oldalát deszkákkal borították. A fatörzskopor
sóba eltemetett halottat erősen megbolygatták, a cson
tok és a leletek töredékes állapotban kerültek elő (spáta,
mérleg serpenyője, besimított bikónikus edény, bepe-

csételt edény, terra sigillata, bronz nítszegek) . A kopor
só alját növényekkel bélelték, arra textíliát terítettek. A
bolygatatlan sírokban lándzsa, kard, kés és egy esetben
sarkantyú került elő. A 6. sz. bolygatatlan sírban ara
nyozott bronz pajzstövises csat és két pajzs alakú övrög
zítő, fésű és bőrsisakot díszítő vaddisznóagyarak kerül
tek elő. A sírokban gyakori az edény és a szárnyas hús
melléklet. A halmos sírformák, a temetkezési rítus és a
módszeres rablás egy magasabb társadalmi helyzetű né
pesség temetkezónelyére utal.
A földmágneses kutatást és a régészeti feltárást az
MTA Régészeti Intézete és a Rörnisch-Germanische Ko
rnission des Deutschen Archaologischen Instituts (Frank
furt am Main) közösen végezte. Munkatársak: Skriba Pé
ter, Koós István, Soós Eszter, Horváth Eszter, Szöllősi Szil
via, Bollók Ádám, Petkes Zsolt, Cifra Szabolcs, Kaszab
Olschewsky Tünde.
BELÉNYESY KÁROLY - FREEDEN, UTA VON - VIDA TIVADAR

387. Szögliget, H osszútetői-barlang
( Borsod-Aba új-Zem plén megye) B
2005. szeptember 1 2-22. között folytattuk a barlang fel
tárását a nyitrai Régészeti Intézettel közösen. A terem
bal oldali részének ásatását folytattuk, míg a jobb oldali
részen maradandó tanúfalat hagytunk.
A barlang folyosóján a teremhez közeli részen 2003ban sikerült elérni a többnyire már bolygatatlan Kyjatice
réteget. Idén itt egy jelentős ugyanilyen korú, többször
megújított tüzelónely került elő, nagy mennyiségű cse
rép- és állatcsontanyaggal. A tüzelónely szintj ével csak
nem azonos mélységben olyan kőfeltöltéses réteget ta
láltunk, mely nagy biztossággal keltezhető a késő bronz
kori járószintnek. A tüzelónely mellett két újabb arany
karika - a már ismert kincslelet újabb darabjai kerültek
elő. A lelónely természetes bolygatottsága rendkívül
nagy mértékű.
A belső terem a csapadékos nyár következtében
rosszul feltárható volt. A felső 60 cm-es réteg teljesen
átforgatott. Kis mélységbó1 egy - egyelőre a vastag rozs
da miatt nem keltezhető - vaskés került elő.
REzr-KATó GÁBOR

388. Szurdokpüspöki hatá ra
(Nógrád megye) Pa , Ő, B, LT. Sza, Kö
2005. május 1 . és november 30. között terepbejárást vé
geztünk a Zagyva-völgy két oldalán és a Zagyva-völgy
K-i oldalán található hegylábi, domblábi területeken.
A lsó-Dolinka: A Zagyva bal teraszán, Alsó-Dolinka
és Filimes területe között a vaddisznótúrásból késő
bronzkori (Kyj atice) , kelta és középkori kerámiát gyűj
töttünk (6. lh. ) .
Budai-domb: A Zagyva árterébó1 kiemelkedő terasz
csík tetején és lejtőjén őskori, szarmata és középkori ke
rámiát, fosszilis csontokat, kovaszilánkokat és megmun
kált nyersanyagdarabokat gyűjtöttünk (4. lh.) .
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Derzsi-hegy: A Zagyva-völgy K-i oldalán álló, a kör
nyezetébó1 markánsan kiemelkedő, vízmosásokkal szab
dalt hegyen három lelónelyet regisztráltunk (22-24. lh.).
Pattintott kőeszköztöredékeket, szilánkokat, gyártási
hulladékot, őskori és bronzkori (Kyjatice) kerámiát gyűj
töttünk.
Diófa-tábla: A Zagyva bal oldali teraszán a lejtőró1
kovagumót, szilánkokat és szilánkeszközt gyűjtöttünk (7.
lh.). A terasz egy másik pontján, vízmosásokkal szab
dalt völgy mentén álló dombtetőn felső paleolit jellegű
eszközöket, szilánkokat, gyártási hulladékot, magkövet,
fosszilis csontdarabkát gyűjtöttünk (8. lh.) .
Diós-patak völgye: A völgyben öt helyen is regiszt
ráltunk lelónelyet (9-12., 18. lh.), kettőt a völgy men
tén álló dombtetőn és völgy felé eső lejtőjén, kettőt a
hegylábi felszínen. Megmunkált nyersanyagdarabokat
(limnikus kovakőzeteket) , eszköz- és magkőtöredékeket,
pattintott kőeszközöket és szilánkokat, fosszilis csont
darabkát, ékszercsigát, valamint bronzkori és középko
ri kerámiát gyűjtöttünk.
Horka: A 12. sz. lelónelytó1 kb. 100 m-re az enyhén
magasodó dombon pattintott kőeszközöket, szilánkokat,
eszköztöredékeket, megmunkált nyersanyagdarabokat,
fosszilis csontdarabkákat és középkori kerámiát talál
tunk; ez utóbbi a kőanyaggal együtt került elő a felszí
nen (13. lh.) .
Hosszú-dú'lő: A Zagyva jobb oldali teraszán két he
lyen is őskori kerámiát, pattintott kőeszköztöredéket, va
lamint recens fogzománctöredéket gyűjtöttünk (1-2. lh.).
Peres: A Zagyva j obb oldali teraszán őskori zúzalé
kos soványítású kerámiát, paticsot és kovaszilánkot gyűj
töttünk (3. lh.) .
Tökjöld: Ebben a határrészben hét lelónelyet re
gisztráltunk (14-17., 19-20., 28. lh.) . A dombháti ill.
domlábi felszínen pattintott kőeszközöket és töredékei
ket, szilánkokat, m egmunkált nyersanyagdarabokat,
fosszilis csontdarabokat, kavicseszközöket, magköveket
továbbá késő bronzkori kerámiát találtunk.
Városerdő: A Zagyva bal oldali teraszán, a település
határán a Városerdő mellett vezető földút vonalában
kovaszilánkokat és eszköztöredékeket, andeziteszköz tö
redékét és fosszilis csontdarabkákat gyűjtöttünk (5. lh.) .
21. sz. lh.: A Zagyva-völgy K-i oldalán hatalmas ki
terjedésű késő bronzkori (Kyjatice) lelónelyet észleltünk,
amelyen keresztülfolyik a Diós-patak. A kerámia nagy
számban és egyenletesen j elentkezett. A lelónely kü
lönböző pontjain bronzkori és középkori kerámiát, ős
kó1wri megtelepedésre utaló kovaleleteket és andezit
szilánkot találtunk. A lelónelyen keresztül Szurdokpüs
pökibe vezető mélyút oldalfalában késő bronzkori (Ky
j atice) kerámiát és kovaleleteket találtunk. 2005 nyarán
a Kubinyi Ferenc Múzeum régészei leletmentést végez
tek, Árpád-kori kemencét tártak fel.
25. sz. lh.: A Zagyva-völgy K-i oldalán, a dombtetőn
és a lejtős részeken nagy kiterjedésű őskőkori és esetleg
őskori felszíni település nyomait figyeltük meg. A lele
tek - pattintott kőeszközök, szilánkok, magkövek, fosszi-

lis csontok - a felső paleolitikum korai szakaszához tar
tozhatnak. A felszínen elszórtan középkori kerámiát is
találtunk.
26. sz. lh.: A Zagyva-völgy K-i oldalán, a település
feletti kis dombtetőn és a lejtőn pattintott kőeszközö
ket, szilánkokat, magkövet, gyártási hulladékot, meg
munkált nyersanyagot, továbbá késő bronzkori, Árpád
kori fenékbélyeges és középkori kerámiát találtunk.
27. sz. lh.: A Zagyva-völgy K-i oldalán a dobtetőró1
és lejtőjéró1 pattintott kőeszközszilánkot, eszköztöredé
ket gyűjtöttünk, melyek egy része feltehetó1eg felső pa
leolit jellegű. A kőanyagtól elkülönülve szórványosan
késő bronzkori és középkori kerámiát is találtunk.
Konzulens: dr. Ringer Árpád.
Munkatársak: Gutay Mónika, Kerékgyártó Gyula.
RAczKY PÁL

389. Ta rcal, Közös legelő
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B
Helyi lakos a Tarcal és Mezőzombor között egy kis dom
bon kób altát talált. A helyet Gulya- vagy Csordaszállás
nak is nevezik.
2005. augusztus 16-án helyszíni szemlére a leletbe
jelentővel Tarcal feló1 közelítettük meg a lelónelyet.
Megállapítottuk, hogy a dombról ismeretlenek marko
lóval vittek el humuszt. A bolygatott területen egy em
beri csontváz részeit találtuk, valamint cserepeket, pa
ticsot, kagylódarabokat. Körbejártuk a kiemelkedést, me
lyet sűrűn benőtt a gyomnövényzet, de így is látszik,
hogy árokkal vették körbe, a kiásott földet a dombra
halmozták.
A leletanyagot neolit cserepek, obszidiánok alkot
ják, valamint a középső bronzkor hatvani kultúrájának
cserepei és paticsok. Minden jel szerint az enyhe kiemel
kedésen az újkőkorban megtelepedtek, majd a középső
bronzkorban árokkal vették körül a telepet, illetve a
dombot.
B. HELLEBRANDT MAGDOLNA

3 90. Ta tabánya, Csáká nyos- puszta
( Komárom-Esztergom megye) Á
2003-ban kezdtük meg az egykori Csákányegyház falu
plébániatemplomának és a körülötte fekvő település ré
gészeti feltárását. 2005. június 15. és augusztus 26. kö
zött a DK-i templombelsőt tártuk fel, valamint az épü
lettó1 K-re levő kisebb sáv sírjait. Az épület belső része
a falak alapjait képező szálkőig bolygatott volt. Az újko
ri szakszerűtlen kutatások során a templom teljes pad
lózata megsemmisült, az épületen belül sírokat nem ta
láltunk. A falakon kívül további ívsoros párkánytöredé
keket találtunk, valamint jó néhány román kori ablak
keret-töredéket, valamint a bejárati ajtó töredékeit,
amely a DK-i falszakaszon volt. Talán az épület belsejé
ben állt az a kóbó1 faragott szenteltvíztartó, amelyet a
falon kívüli' omladékrétegben találtunk meg. Az épüle-
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ten kívüli sírok melléklet nélküliek voltak, az idén 3 2-t
tártunk fel. A temető zöme valószínűleg a templomtól
É.EK-re helyezkedett el. A bolygatott rétegekből 13-14.
századi kerámia került elő.
A leletanyag a Tatabányai Múzeumba került.
LÁSZLÓ JÁNOS

3 9 1 . Tápióbicske, Várhegy, Ka la pos-hegy
( Pest m egye) B
A két - régészetileg védett - bronzkori földvár terüle
tén továbbra is üzemel a motocross-pálya. Ennek pusz
tításai fó1eg a Várhegyet érintik: tolólapozással ugrató
kat készítettek, és ezzel nagy valószínűséggel megsem
misítették a kultúrréteget. A közelben levő Kalapos
hegy eléggé bozótos, itt talán kisebb mértékű a pusz
tulás. A Várhegyen a motocross-pálya által nem érin
tett terület szántóföld, itt 2005 tavaszán a kukoricában
még észleltem az egykori átvágást. A tolólapozás során
félretolt földben elég sok bronzkori cserepet találtam.
MIKLÓS ZSUZSA

3 9 2 . Tápióság határa
( Pest megye) B
Téglaházi-dűlő: A falu ÉNy-i szélén, a Tápiót kísérő
magasparton található a bronzkori földvár. A lakóterü
let 2005 tavaszán füves volt, az átvágást viszont szán
tották. Oldala a Tápió feló1 meredek, itt három oldalról
terasz határolja a védett területet. A szántott részen
bronzkori cserepeket, állatcsontokat találtam.
Várhegy: Az irodalomban inkább Káva-Várhegyként
szereplő lelóbely közigazgatásilag Tápiósághoz tartozik.
A bronzkori földvárnak a Ny-i, a völgy feló1i része bozó
tos erdő (a sáncárok valamivel áttekinthetó'bb) , K-i fe
le, a dombtetőn szántóföld. A 2005 tavaszán végzett te
repbejáráskor az éppen kikelt napraforgóban is elég jól
látszott a sáncárok K-i szakasza. A felszínen igen sok
volt az edénytöredék, állatcsont.
MIKLÓS ZSUZSA

3 9 3 . Tápiószentmárton, H a tva n i-hegy
( Pest megye) B
A Hatvani-hegy a Tápió partján, a falu Ny-i szélén emel
kedő dombsor Ny-i végén található. 2005 tavaszán, a
terepbejárás idején fiatal kukorica volt benne. Az erő
sen elszántott bronzkori földvár felszínén közepes
mennyiségben találtam cserepeket, állatcsontot. A talaj
homokos volt.
MIKLÓS ZSUZSA

3 9 Li . Tengelic, Alsó-Hídvég
(Tolna megye) Kö
2005. április 6-i terepbejárásunk során Tengelic Ny-i
határszélén, Alsó-Hidvégtó1 kb. 1,5 km-re DNy-ra, a Sár-

víz két levágott kanyarj a között fekvő, meredek oldalú,
kb. 12 m magas domb tetején középkori egyházas falu,
vélhetó1eg Hídvég nyomait azonosítottuk a szántásban
kb. 400x200 m-es területen. A faluhely K-i szélén, az
enyhén K felé lejtő dombtetőn kb. 30x20 m-es részen
közepes mennyiségben - köztük meglehetősen nagy
méretű - köveket és kevesebb téglatöredéket, valamint
közepes sűrűségben embercsontokat figyeltünk meg. A
felszíni leletek alapján a falu a török korban pusztult el.
Munkatárs: B. Kohári Gabriella (KÖH, Pécs) .
K. NÉMETH ANDRÁS - ÓDOR JÁNOS GÁBOR

3 9 5 . Tengőd, temető
(Somogy megye) Kö
2005. március 18-án végzett terepbejárásomkor a köz
ség DNy-i részén, a Kányára vezető úttól D-re fekvő te
metőnek nagyjából a közepén, annak K-i szélén, kb.
30x30 m nagyságú bozótosban elszórtan középkori jel
legű téglatöredékek utaltak a régi Tengöld egyházának
helyére. A terület déli szélén kb. 10 m hosszú mélyedés
húzódik Ny-K-i irányban, amely talán falra vagy árok
ra utal. A bozótostól D-re fekvő füves-gazos sáv É-i ré
szén, a jelenlegi sírok körüli földben középkori téglatö
redékeket és szétszórt embercsontokat figyeltem meg.
A középkori falu azon a két patak közti földnyelven ke
reshető, amelynek pontosan a közepén helyezkedik el a
templom.
K. NÉMETH ANDRÁS

3 96 . Tét, Malomhely-dűlő
(Győr-Moson-Sopron megye) B
2005. január 4-én helyszíni szemlét tartottam Téten, a te
lepülésrendezési terv által érintett három területen. A 2.
és 3. sz. területen régészeti jelenséget nem találtam.
A 6. sz. tervezési területen a Mórichidára vezető úton,
a Malornhely-dűló'ben régészeti lelóbelyre leltem, ami a
Csángota-érrel párhuzamosan futó kis, alacsony domb
háton található. Csak a Ny-i nyúlványa ér ki az erdó'bó1,
ahol őskori (bronzkori?) cseréptöredékek hevertek.
LOSONCZI MÁTÉ

3 9 7. Tiszadob, Reje
(Szabolcs-Sza tmá r- Bereg megye) U
2005. június 27. és július 25„ ill. november 8-18. között
végeztünk megelőző feltárást a lelóbelyen, egy barom
fitelep építését megelőzően. A tervezett csarnokok 4 be
tonoszlopának a helyén dolgozhattunk.
A feltárt neolit teleprészlet a Tiszavasváriba vezető
út jobb oldalán fekszik, 150 m-re a vasútvonaltól. Ki
bontottunk 15 objektumot, közülük 6 kisméretű gödör,
előkerült egy kút és 4 nagyobb méretű gödör. Külön
említésre méltó a 3 félig földbe ásott lakóház. Az egyik
mérete 'l6,8xll,2 m, benne tűzhelyet is találtunk. Elő
került két csontvázas, zsugorított pozíciójú sír is sírmel-
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léklet nélkül. Ennek az objektumnak a kerámiaanyaga
is igen gazdag volt. Ugyancsak zsugorított csontvázas
sírt találtunk egy másik épületben, amelyik 7,4x5 m mé
retű volt, és részben átégett falai alapján tűzvész mar
taléka lett. Ehhez az épülethez egy tárológödör is kap
csolódott.
VrnAG, CRISTIAN AsTALO�, CrPRIAN

elszántott halom nyomát találtuk Tiszalúc határában, a
Messzelátó-dombtól K-re 50 m-re. Helyén 0,5 m ma
gas, kisebb kiemelkedés található. Az 1. katonai fel
mérés még j elöli.
PUSZTAI TAMÁS

-

3 9 8 . Tiszakanyár, Égető-hegy
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kö
2005. május 17-én terepbejárást végeztünk a Tiszaka
nyár és Dombrád községek között félúton elhelyezke
dő, homokkitermelésre szánt Égető-hegy elnevezésű ha
tárrészen. Ez a terület a Dombrád-Szöveteni főcsator
na Dombrád községtó1 Ny-ra futó ágának É-ra kanyaro
dó sarkától D-re kb. 400-500 m-re található, Ny-i irány
ban a műút, É-i irányban a Hágó-hegy elnevezésű ha
tárrész, K-ró1 az Első szántó dűlő határolja.
A lelónely É-D-i irányú, déli végében egy magasabb
dombhát fekszik, ezt egy mélyebb rész követi É-i irány
ban, majd egy újabb, de kisebb kiemelkedés, és csak itt,
az É-i csücskében találtunk középkori cserepeket.
Munkatársak: Berendi Erzsébet régész, Szegfű László.
NAGY MÁRTA

3 9 9 . Tiszalök, Ő si üdü lőtelep
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á
Gázelosztó-vezeték kivitelezési munkája során 2005. má
justól szeptemberig régészeti szakfelügyeletet tartot
tunk. A terület Tiszalök központjától 5 km-re Ny-ra fek
szik, a Tisza és a Keleti-főcsatorna partján. A terep ke
letró1 nyugati irányba lejt. A városhoz tartozó Rázom
pusztán már tártak fel Árpád-kori, a 11. századtól a ta
tárjárásig fennállt települést, mely összefüggésben le
het ezzel az Árpád-kori településrészlettel. A leendő
üdülőtelep négy utcájában sikerült megfigyelni régé
szeti j elenségeket. Kicsi mozgásterünk miatt csak cse
kély mértékben tudtunk leletmentést végezni. A gáz
árak falában 17 régészeti jelenségre utaló elszíneződést
észleltünk. Tűzhelyek, kemencék, lakóház maradványai
kerültek elő. Ezekbó1 közepes mennyiségű kerámiatö
redéket, állatcsontokat és köveket gyűjtöttünk.
A leletek a nyíregyházi Jósa András Múzeumba ke
rültek.
Munkatárs: Mester Andrea régésztechnikus.
BABOLCSI ANDREA

Li O O . Tisza l úc, Messzelátó-domb
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
2005 novemberében régészeti terepbejárást végeztünk
a Gesztely-Hernádkak-Tiszalúc határába tervezett
szélerőműpark területén, amely azonban ismert régé
szeti lelónelyet nem érint. A terepi kutatás során egy

Li 0 1 . Tornaszentandrás, Telek-dűlő
( Borsod-Aba új-Zemplén megye) Ő , Á
2005. augusztus 3-án helyszíni szemlét végeztem a köz
ség külterületén, a Komjáti I. külfejtéses lignit-bányá
ban. A terület növényzeti fedettsége nem tette lehető
vé a régészeti lelónely pontos kiterj edésének meghatá
rozását. Azonban a felszínen - ugyan szórványosan de mintegy 300 m hosszan kerámiatöredékeket talál
tam. Megállapítottam, hogy a község belterületétó1 ÉNy
ra, egy enyhén a Bódva-völgy fölé magasodó dombol
dalon, illetve annak lankáján elterülő régészeti lelónely
áthúzódik a tervezett bánya területére.
Mintegy 170x300 m-es területen őskori, Árpád-ko
ri kerámiatöredékeket gyűjtöttem.
A leletek a miskolci Herman Ottó Múzeumba ke
rültek.
}ENEI ANITA

Li 0 2 . Töltéstava h a tá ra
(Győr-Moson-Sop ron megye) B, Ró, Kö
2005. január 18. és február 26. között megelőző feltá
rást végeztünk a Töltéstava-Táplánpuszta közötti gáz
vezeték nyomvonalának három, terepbejárás alapján
meghatározott területén.
Gázfogadó-állomás: Az 1 . sz. lelónely átnyúlik egé
szen a út túloldalára, a Vezseny-ér bal partjáig. Itt 25
objektumot tártunk fel; árkok, gödrök, cölöplyukat tar
toztak az egykori bronzkori településhez. A késóbbi meg
telepedést bizonyítja a néhány középkori kerámia, amely
szórványként került elő. Az objektumok elsősorban a
Gázfogadó-állomásnál koncentrálódtak, a Palotai út K-i
oldalán húzott árkokban a felszíni szórvány leletek el
lenére régészeti objektumokat nem találtunk.
077 helyrajzi számúföldút: (2. sz. lh.) A nyomvonal
ban sikerült 25 objektumot feltárnunk, mind a római
korból származik. Nagyobbrészt árkokról van szó, ame
lyek, valószínűleg egykori vízelvezetők vagy területha
tárolók lehettek a korabeli mezőgazdasági művelés alatt
álló területen. Ezeken kívül néhány cölöplyuk, és na
gyobb, sekély gödrök kerültek elő. Leletanyag alapján
(galliai terra sigillata, márványozott tál, bennszülött ke
rámia) a Kr. u. 2. századra keltezhető a település.
3. sz. lelónely: Ugyanezen földút Ny-i végén, a mai
Robinson Panzió mögötti kisebb ér Ny-i oldalán, a fel
színi szórványos leletek ellenére régészeti objektumot
nem sikerült dokumentálni.
Munkatársak: Molnár Attila régész, Hatos János ré
gészhallgató.
BÍRÓ SZILVIA
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Li 0 3 . Törö kbálint, Égett-völgy
( Pest megye) B
2005 novemberében próbafeltárást végeztünk a Diósdi
út melletti 087 hrsz. területen. A régebbi régészeti te
repbejárások alapján itt ismert régészeti lelónely van,
m elynek pontos behatárolása, jellegének meghatározá
sa céljából végeztük a kutatást. A területen kimért 14
kutatóárokkal a teljes terület 10%-át lehetett átvizsgál
ni. A kutatóárkok tanúsága szerint a humusz 30-200 (!)
cm vastag. A kutatóárkokban 15 obj ektumot találtunk,
ezek részben különálló objektumok, részben egy több
részes árokrendszer elemei. Az 5 különálló, kisméretű
gödör közül kettó'bó1 nem került elő leletanyag, három
ból bronzkori kerámiatöredék és állatcsontok kerültek
elő. A feltárt árokszakaszokban sem volt semmi lelet,
ami alapján az árokrendszer elkészülésének, használa
tának idejére következtethetnénk.
Az árokrendszer a terület legszélén, a Tétényi-fenn
sík feló1i részén található. Ugyanitt helyezkedik el az
egyik lelet nélküli, tehát meghatározhatatlan korú ob
j ektum is; a másik a megkutatott terület DNy-i, a Diósdi
úthoz közel eső részén.
A három bronzkori objektum a 4 ha-os terület leg
szélén található. Egyelőre ismeretlen kiterjedésű bronz
kori telepre utalnak. Kiterjedését a terület próbafeltá
rása után tudjuk meghatározni.
MARÓTI ÉVA

Li O Li . Törökkoppány, 2 . sz. gázkút
(Somogy m egye) Ró
A területen régészeti szakfelügyeletet láttunk el, bár ko
rábban nem került elő lelet a nyomvonal bejárható sza
kaszán az építés előtt.
2005 novemberében és decemberében összesen
négy alkalommal végeztünk régészeti szakfelügyeletet,
az árok ásásakor 5 objektum került elő.
A római kori kemencét a gázárok átvágta, aminek
következtében a kemence nagyobb része megsemmisült.
További két objektum az előkerült leletek - kerámia és
nagy mennyiségű patics - alapján valószínűleg római
kori épületmaradvány lehet. Két másik objektum funk
cióját és korát nem sikerült meghatározni, csupán érté
kelhetetlen paticsmaradványokat találtunk b ennük.
Ezen obj ektumok pontos kiterj edését nem sikerült
megállapítani. A gázárok további szakaszán régészeti je
lenségre utaló nyom nem volt.
KÖLTŐ LÁSZLÓ - BAJZIK ANNAMÁRIA

Li 0 5 . Túrkeve, Tere-halom
( Bé kés megye) B
2005. november 9-én helyszíni szemlét végeztünk a vé
dendő régészeti lelónelyen. A halom felületét fű és gaz
borította, de a térképen is jelölt akácos felhúzódik a
domb déli oldalára. A halom tetején háromszögelési
pont van és e mellett a növényzet alapján jól lokalizál-

ható a Csányi-Tárnoki féle feltárás szelvényének pon
tos helye. A domb déli oldalán félig földbe mélyített
pásztorkunyhó (talán a korábbi ásatások őrzőjének ideig
lenes hajléka) látható. A lelónelyen más beavatkozás
nyoma nem figyelhető meg.
A halom körül jól azonosítható a korábbi megfigye
lésekben már leírt árok és egy ahhoz kapcsolódó folyó
meder. Az árok és a halmot övező terület mezőgazdasá
gi művelés alatt áll. A szántásban, vetésben a felszínen
szóródó leletek alapján megállapítható, hogy a lelónely
az árok külső partján emelkedő dombvonulatra is kiter
jed. Bár ezen a területen még feltárás nem folyt, itt va
lószínűleg a központi tellt kiszolgáló, elsősorban gazda
sági jellegű horizontális teleprész lehetett. A horizontá
lis településrész kiterj edésével kapcsolatban a mostani
szemlénk során megfigyeltük, hogy leletanyaga a fel
színen lényegesen nagyobb területen szóródott, mint
azt az 1970-es években az MRT bejárásai során jelölték.
Azonban kizárólagosan a felszíni lelet-lokalizációra ala
pozva nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy ez a le
lónely nagyobb kiterj edésére utal, vagy pedig az elmúlt
három évtized intenzív mezőgazdasági munkáiból szük
ségszerűen következik.
Munkatársak: dr. Jankovich-Bésán Dénes, dr. Nagy
Levente (KÖH) .
TANKÓ KÁROLY

Li 06. Ü llő, 5. sz. lelőhely
( Pest megye) Sza
Az MO autópálya Pest megyei DK-i szakaszának építé
sét megelőző régészeti feltárás során az M5 autópálya
és az M0-4 főút csomópontja, valamint a 31. sz. főút
közti szakaszon dolgoztak 2005-ben a Pest Megyei Mú
zeumok Igazgatósága munkatársai. Az összes lelónelyet
számítva ebben az évben kb. 100 OOO m2-t tártunk fel
május és november között. A 2001. és 2002. évi feltárá
sokkal együtt összesen közel 900 OOO m2-t tártunk fel.
Mindegyik lelónelyen a vezető geodéta Érdi Benedek
volt, munkatársa Peuser Lóránt. Informatikusok: Zol
tán S. Péter és Tóth Károly. A teljes MO feltárás koordi
nátora: dr. Tari Edit.
A nyomvonal kb. 5 m-es és 100 m hosszú szélesíté
sén 2005. július 22. és augusztus 2. között dolgoztunk.
Összesen 500 m2-en 48 szarmata kori objektumot tár
tunk fel: 1 edényégető kemencét, 5 árkot, 3 7 gödröt, 1
füstölőt, 1 gödörbokrot, 1 házat, 2 cserépmezőt, és a
2004-ben feltárt 7849. sz. edényégető kemencéhez tar
tozó járószintet (az edényégető kemence hulladék ke
rámiatöredékeivel felszórva) . Az objektumok a késő szar
mata korhoz tartoznak, csupán 5 gödörben nem talál
tunk keltező értékű leletanyagot.
A korai és késő szarmata-hun kori fazekastelepen
talált fazekaskemencék száma így 54-re nőtt.
Munkatársak: Darázs Tímea régészhallgató (ELTE) ,
Nyikus Krisztián és Szalai Gábor régésztechnikusok.
NAGY ANDREA
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'-l 0 7. Va l kó, Tópart
( Pest megye) Szk, Á
Az 1686 hrsz. telek a Valkó és Vácszentlászló között elterü
lő horgásztó feletti Kásatető nevű, nagyjából K-Ny-i irányú
dombvonulaton helyezkedik el, két ismert régészeti lelő
hely (Valkó 13. lh., Vácszentlászló 6. lh.) között. Mindkét
lelóbelyró1 neolit, bronzkori és szarmata kerámia ismert
terepbejárásból. Az alábbiakban ismertetett kibontakozó
lelóbely mindkettóböz tartozhat, illetve összeköttetést te
remthet a kásatetői földvár (13. lh.) és előtere között.
2004-ben leletmentést végeztünk a helyszínen, ahol
egy lengyeli kultúrához tartozó sír került elő, és az árok
oldalában ugyancsak neolit cserepekkel datált vékony
kultúrréteget észleltünk.
2005 márciusában a házalap tervezett bővítése miatt
újabb feltárást kellett elvégezni. Ennek során további 3 ob
jektum került elő: 2 valószínú1eg szkita gödör, amelyet kéz
zel formált és jól iszapolt szürke kerámia jellemzett, vala
mint egy Árpád-kori földbe mélyített ház részlete. ÉK-i
sarkában átégett tapasztás(tűzhely)-maradvány került elő,
betöltésében nagy mennyiségű őrlőkő- és terméskőtöre
dék. Néhány korongolt, tűzdelt díszítésű cserép datálja.
Munkatársak: Fekete Zoltán, Rácz Tibor, Patay Ró
bert régészek, Jakab Attila régészhallgató, Szabó Sán
dor ásatási technikus, Érdi Benedek geodéta.
KULCSÁR VALÉRIA

'-l 0 8 . Vanyarc, Szlovácka-dolina
( N ógrád megye) Pa
A Szlovácka-dolina és a Cesz-dolina közti dombtetőn
folytatott ásatás során 2005. júliusban két hét alatt 25
m2-t tártunk fel, melynek kétharmadán középső paleo
litikus kultúrréteg részletét bontottuk ki. A leletek a ko
rábbi tapasztalatoknak megfelelően a felszín alatt 6080 cm-rel, vörösesbarna, repedezett agyagban feküdtek;
egy helyen 110 cm mélységben elértük a mállott mész
követ. A megmunkált eszközök mellett mintegy 800 szi
lánk és pattinték, illetve néhány faszénszemcse került
elő. A leletek helyi limnokvarcitból, üveges kvarcpor
firból, illetve kvarcitból készültek.
Munkatársak:' Nagy Gábor, Tóth Zsuzsa és Zandler
Krisztián egyetemi hallgatók, László Orsolya antropológus.
MARKÓ ANDRÁS

'-l 0 9 . Vasegerszeg, Herm i na tá bla
(Vas megye) Ő, Ú
Az épülő 400 kV-os Győr-Szombathely távvezeték 172.
sz. oszlopának helyén (Hrsz.: 01 28/2) egy patakmeder
tó1 Ny-ra, egy széles, lapos háton a korábbi terepbejárá
sok alkalmával őskori kerámia került elő (1. lh.) . A 2005.
júniusi kutatás során kb. egy 14x14 m-es területen né
hány j ellegtelen őskori kerámiatöredéken kívül más ré
gészeti jelenséget nem figyeltünk meg.
A 173. sz. oszlophelytó1 (Hrsz.: 0140/8) K-re, a Kőris
patak irányában több római kerámiatöredék is előke-

rült (2. lh.). Júniusban egy kb. 9x10 m-es területen folyt
kutatás. Egy U átmetszetű, nem túl mély árok került
elő, leletanyaga nem volt. Betöltése alapján feltételez
zük, hogy újkori lehetett.
A 175. sz. oszlophely a Kőris-pataktól Ny-ra, a med
ret követő teraszon található, egy alig-alig kiemelkedő,
kissé laposabb dombon (3 . lh.) . Júniusban a kutatás egy
kb. 9x10 m-es területen folyt. Nem került elő objektum,
csak néhány kaviccsal soványított, vöröses színű, rosszul
égetett, rossz megtartású, jellegtelen kerámiatöredék.
FARKAS CSILLA

'-l 1 0 . Vasvár, Cigá nyszer
(Vas megye) Kk, K ú
Vasvár város településrendezési tervéhez kapcsolódóan
2005. szeptember 16-án régészeti terepbejárást végeztünk.
A város DK-i részén az üzemtó1 és transzformátor
háztól D-re, az összefüggő erdőtömb DK-i sarkáig húzó
dó, a tervek szerint utcákkal határolt parcella K-i részén
fedeztünk fel egy új lelóbelyet (Hrsz.: 0113/16) . Jó látá
si viszonyok között, szántott területen, kevés késő kö
zépkori-kora újkori kerámiatöredéket gyűjtöttünk kb.
200x150 m-es foltban. A lelóbely a Cigányszer nevű ha
tárrészen található, ahol kettős, É-D-i irányú, viszony
lag keskeny (kb. 80 m) vonulat húzódik egymás mel
lett. E két jól látható kiemelkedésen figyeltük meg a fel
tehetően tanyára utaló telepj elenséget.
E lelóbelytó1 DNy-ra kb. 200 m-re, a Gyár-dombon,
a két erdősáv határolta szűkületben három hasonló ko
rú kerámiatöredéket gyűjtöttünk.
SOMOGYI KRISZTINA

'-l1 1 . Vasvár, Vörösma rty Mihály u tca 2 .
(Vas megye) Kú
2005. augusztus 9-én helyszíni szemlét tartottam a „pré
posti lak" nevű lelóbelyen. Az ismert régészeti lelóbely
nek kb. 1/3-át a telekhatárig mintegy 60-100 cm mélység
ben elhordták, illetve elterítették. A telekhatáron álló ke
rítéshez nyomódott földbó1 újkori edénytöredékeket és egy
középkori kályhaszem töredékét gyűjtöttük. A telekre, a
földmunkák helyszínére a tulajdonos nem engedett be.
Az akkor még gyümölcsöskertekben fekvő lelóbely
most megsemmisült részét az 1990-es években Derdák
Ferenc geodéta (Savaria Múzeum) felmérte.
KISS GÁBOR

'-l 1 2 . Vác, Bécsi ka pu
(Pest megye) Kö
2005. május 18. és június 30. között végeztük a középkori
német város É-i városkapujának, a Bécsi kapunak a feltá
rását. A kaputorony három oldalfalának alapjait teljes
hosszában, a Ny-i, Duna feló1i falát kb. 2 m-es szakaszon
bontottuk ki. A kb. llxl! m külső szélességű torony É-i
támadható oldalát az alapozás szintjén két lépcsőzetes tám-
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pillérrel támasztották meg. Az alapozás a késő középkori
járószinttó1 szánútva kb. 120 cm mélységig ért le, alatta
bolygatatlan barna homokos altalajt találtunk. A torony
falai több mint 1,5 m szélesek, többnyire kemény, jó meg
tartású vulkáni kóbó1 készültek. A torony egykori bejára
tának helyén simára kopott köveket találtunk, melyek az
egykori járószintet, azaz a kapu „küszöbének" magassá
gát jelzik. Az épület belsejében talált rétegek leletei alap
ján a torony - és a hozzá csatlakozó városfal - a 15. szá
zadban, esetleg a 16 sz. második felében épülhetett.
BATIZI ZOLTÁN

4 1 3 . Vác, Hal köz, Liliom u tca 4 .
(MRT 1 3 1 2 k. 3 1 / 6 5 l h . )
( Pest megye) R , ú
2005 júniusában gázvezetékárkot ástak Vác É-i, Kisvác
nevű részén, a Hal közben. Az 50 cm széles, 15 m hosszú
árok földmunkáiról a kivitelező sajnos késve tájékoztat
ta a múzeumot, így a nagyrészt már betemetett árkot
megfigyelni nem lehetett. A kidobott földbó1 viszont ké
ső rézkori (badeni kultúra) és 17-18. századi cserepe
ket, valamint állatcsontokat gyűjtöttünk.
A leletek a váci 31 /65 sz. lelónely DK-i irányú kibő
vülését j elzik.
BATIZI ZOLTÁN - KŐVÁRI KLÁRA

4 1 4 . Vác, Kőhidi u tca
(MRT 1 3 1 2 k. 3 1 / 1 0 l h . )
( Pest megye) B, LT
2005. március 24-29. között régészeti szakfelügyele
tet láttam el a tervezett lakópark földmunkálatainál.
A terület több mint 20 OOO m2, Vác belterületének
ÉNy-i szélén, a Duna ártere feletti parton, a Buki-szigetre
vezető úttól D-re található. A gázárkokat 50 cm széles
ségben, 110-120 cm mélyre ásták. Mindössze egyet
l en helyen észleltem régészeti j elenséget: a Varsa köz
alatt húzódó gázárok É-i (Kóbíd utca feló1i) végén. Két
vörös paticsfolt sötétbarna, humuszos kultúrrétegb en,
de körülöttük beásás foltja nem rajzolódott ki. Leletet
nem tartalmaztak, az árok szemben levő falában nem
mutatkoztak. Ugyanakkor a lakópark teljes területén
lehetett cserepeket gyűjteni az árkok kidobott földjé
bó1. Hat meghatározott pontról bronzkori cserepeket
gyűjtöttünk; egy ponton grafitos anyagú, fésűs díszű
kelta fazék oldaltöredékét találtuk. A 2004 nyarán is
mertté vált lelónely a j elenlegi megfigyelések szerint
jelentősen kiterjedt KDK-i irányba, a jövendő lakópark
egészére.
KővÁRI KLÁRA

4 1 5 . Vác, Má rcius 1 5. tér
( Pest megye) Á , Kk
A 2005-ben és a korábbi években folyt feltárás alapján
kijelenthetjük, hogy a mai Március 15. téren már az Áx-

pád-korban, valószínűleg a tatárjárás előtt is létezett egy
j ól keletelt, ismeretlen alaprajzú és anyagú templom,
amelynek létezésére csak a köréje temetett, általunk fel
tárt, pontosan keletelt korai sírok utalnak. Feltehetően
ennek pusztulása után épült fel a helyén, vagy közelé
ben az első ÉK-DNy-i tengelyű kőegyház. A késóbbiek
ben minden általunk ismert periódus ezt a tájolást kö
veti. Ezen első, általunk ismert kőtemplom alapozásának
több szakaszát, köztük támpillér nélküli ÉNy-i sarkát is
megtaláltuk. Az egyik korai, jól keletelt temetkezés en
nek az épületnek a Ny-i zárófala alá nyúlik. Feltehető
hogy az első, pontosan keletelt templom a tatárjárás
előtt létezett, és a pusztítás után a 13. sz. második felé
ben betelepülő német telepesek építették - már elté
rő, pontatlanabb tájolással - az első ismert kőtemplo
mot. A késóbbi periódusoknak több részlete került elő,
de a leletanyag teljes feldolgozása előtt igen bizonyta
lan a keltezésük.
A középkor végén, talán a 15. században épült fel
az a támpilléres, háromhajós egyház, amely - iga·z, több
átalakítással - a 18. sz. közepéig fennmaradt, és ame
lyet Oracsek Ignác 1755. évi felméréséró1 ismerünk. Az
1755-1762 között folyt barokk átépítés során a korábbi
templom K-i felét, szentélyét és a hajó K-i negyedét el
bontották, teljesen megsemmisítették, helyébe a korábbi
falak kőanyagából és 18. századi téglából készítettek al
templommal ellátott egyházat. Bizonyos, hogy az Ora
csek-féle terven látható alaprajzot módosították, hiszen
a nála látható falak mellett több, nála nem szereplő, is
meretlen rendeltetésű részletet is találtunk. Egy kései,
18. századi, É-D-i irányú temetkezés mutat arra, hogy
az építkezés 1762. évi megszakítása, és a falak lebontása
után egy rövid ideig még temetkeztek a templom kör
nyékére.
A temetőfal feltárt D-i, Ny-i és É-i bejáratai a - körí
tőfallal együtt - a 16-17. századra keltezhetők. A leletek
alapján bizonyos, hogy a fal megléte előtt ennek vona
lán kívül is temetkeztek. A temetőfal DNy-i szakaszát a
18. században megújították, kissé kijjebb tolva vonalát.
BATIZI ZOLTÁN

4 1 6 . Vác, Szarvas köz 6.
(Pest megye) Kk, Kú
2005. március végén és április elején próbafeltárást vé
geztünk az egykori német város szélén elhelyezkedő tel
ken (Hrsz.: 3 066) a tervezett új ház alapterületén. Az L
alakú épület belsejében két, egymásra meró1eges, és egy
ben egymással érintkező kutatóárkot húztunk. Az ár
kokban szinte mindenütt 18-20. századi beásásokkal,
objektumokkal találkoztunk, melyek mélysége 2-3,7 m
között váltakozott. Ezeket mind az altalajba ásták, szét
rombolva az itt feltételezhető korábbi középkori réte
geket, objektumokat. Középkorra datálható jelenséget
nem sikerült találni, viszont az újkori beásásokból szá
mos 13-16. századi kerámiatöredék is előkerült.
BATIZI ZOLTÁN
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Lt 1 7. Vác, Ta bá n u tca 1 6 .
( Pest m egye) K ú
A telken a z egykori német város területén 2005 szep
temberében folytattunk megelőző feltárást 50 m2-nyi
területen. A feltárt 15 objektum - többnyire szemét
gödrök - a 18-19. századra keltezhetők, de betöltésük
ben korábbi kerámiát (pl. bélyeges grafitos fazékpere
met) is találtunk.
BATIZI ZOLTÁN

Lt 1 8 . Vác, Zichy u tca 5.
( Pest megye) Kk, Kú
A telken a középkori német városon kívül, a Rád felé
nyíló városkaputól 60-80 m-re 2005 augusztusában foly
tattunk próbafeltárást, amelynek során kb. 60 m2-en 28
objektumot tártunk fel. Ezek egy része kisszámú 16-17.
századi kerámiával keltezett árok, a másik része gazdag
18-19. századi leletanyagot tartalmazó gödör. Ezek mel
lett néhány lelet nélküli gödör és cölöplyuk is napvilág
ra került.
BATIZI ZOLTÁN

Lt 1 9. Vác, Zichy utca 2 0 .
( Pest megye) K ú
2005 októberében kb. 100 m2-es területet tártunk fel a
telken, a középkori Német város városfala mellett, és a
falon kívüli részen. Területünk Ny-i, parkoló feló1i sar
kában előkerült az egykori városfal alapozásának legal
só részébó1 - kb. 20x30 cm-es területen - két-három
habarccsal kötésben levő kődarab. A fal többi részletét
egy 18-19. századi betöltésű árok kiásásakor pusztíthat
ták el, legalábbis ezt az árkot találtuk a fal helyén. A fa
lon kívül, tó1e K-re két, a fallal párhuzamos, V-kereszt
metszetű árkot tártunk fel, betöltésük a 18. századra te
hető. A külső árok mellett, annak közvetlen közelében
5 sírban 6 csontváz került napvilágra. Négy sírgödör irá
nya ÉK-DNy-i volt, az ötödiké rájuk meró1eges. A vá
zak rendetlenül, összevissza hajlított végtagokkal, szin
te behajítva kerültek a gödrökbe. Mivel temetőnek,
templomnak nincs nyoma a sírok közvetlen közelében,
elképzelhető, hogy az egykori városárkok mellé kopor
só és minden viseleti tárgy nélkül elhantolt személyek
törvényen, társadalmon kívüliek (kivégzettek, börtön
ben elhunytak?) lehettek. A temetkezések a szegény ke
rámiaanyag alapján a 18. századra keltezhetők. A fal
részlet, az árkok és a sírok mellett 18-19. századi gödör
is előkerült.
BATIZI ZOLTÁN

Li 2 0 . Vá m osgyörk h a tá ra
( H eves megye) R, B
Az épülő gázvezeték H eves megyei szakaszának nyom
vonalán 2004-ben terepbejáráson váltak ismertté a 2005ben kutatás alá vont lelóbelyek.

Szilfa-lapos: A lelóbely Vámosgyörk DK-i határában,
a j ászárokszállási műút és a Gyöngyös-patak által beha
tárolt területen található. A felszíni gyűjtés során több
nyire vaskori és késő bronzkori (Gáva) kerámia került
elő. 2005-ben 400 m hosszú és 1 m széles árokszakasz
ban folytattunk feltárást. Átlagosnak mondható sűrű
séggel j elentkezett több árok és tárológödör foltja, ame
lyek leletanyaga a késő bronzkori Gáva-kultúrkörbe so
rolható. Az objektumok viszonylag szegényes leletanyag
gal rendelkeztek, kivételt csak egy-két tárológödör bő
séges leletanyaga jelentett.
Vízre-járó-dűlő: Vámosgyörk DK-i határában, a
Gyöngyös-pataktól kb. 600 m-re egy kisebb domb tete
jén található. 2005-ben a mindössze 50 m hosszú, 5 m
széles szelvényben végeztünk régészeti feltárást. Három
szoros sekély árokrendszert és több tárológödröt tártunk
fel csekély számú nagyon töredékes, megkopott kerá
miadarabokkal. A megfigyelt telepjelenségek alapján egy
rézkori(?) többszörös körárok megléte sejthető. Sajnos
a terület K-i részén további bővítésre nem volt lehető
ség, így a körárok meglétéró1 csak feltételesen beszél
hetünk.
DANYI JÓZSEF

Lt 2 1 . Vámossza badi hatá ra
(Győr-Moson-Sopro n megye) Á
2005. április 14-én helyszíni szemlét végeztem régésze
ti hatástanulmány készítéséhez.
Kisbács-Koldustelep: Bejártam a vizsgált területre be
nyúló, nagy kiterjedésű lelóbelyet. A felszínen régészeti
leletet nem találtam. A bánya profilját átvizsgáltam,
beásást nem figyeltem meg, és leletet sem találtam.
Sárás-puszta: A vizsgált terület déli részén, közvet
lenül a Kisbácsára vezető műút, illetve a töltés mellett
Árpád-kori telepnyomot azonosítottam. A lelóbely egy
j ól észrevehető kiemelkedésen helyezkedik el, amely a
Sárás-puszta és a Kisbácsa közötti széles, feltöltődésben
lévő Duna-ág É-i partján emelkedik. A lelóbely DDK-i
irányban - követve a dombvonulatot - nagy valószínű
séggel Kisbácsa beépített területe alatt folytatódik.
A fejlesztési terület É-i csücskében hasonló magas
ságú homokdombon szintén Árpád-kori edénytöredé
kek kerültek elő. A lelóbely az előzőnél kisebb területre
terjed ki és kisebb intenzitású, ÉK-i széle bizonytalan.
TAKÁCS KÁROLY

Lt 2 2 . Vá rgesztes, Kisvár
( Komárom-Esztergom megye) Kö
A közismert gesztesi várhegytó1 D-re - légvonalban
mintegy 150 m-re, de közel 60 m-rel alacsonyabban, lé
nyegében már a völgy túlsó oldalán - az 1980-as évek
ben Nováki Gyula és Sándorfi György egy alig 10x30 m
es kiterjedésű építmény maradványait mérte fel. A DK
feló1 könnyen megközelíthető dombot egy talán termé
szetes eredetű, de emberkéz által tovább alakított árok
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választja el a tó1e D-re meredeken emelkedő hegyhát
tól, s a keskeny, nyújtott plató É-i szélén egy kőfal rész
lete is megfigyelhető volt. Mivel G: Sándor Mária az
1960-as években folytatott kutatások során nem találta
meg a mai vár helyén az 1326-ban említett korai gesztesi
erősség egyértelmű maradványait, Sándorfi György jog
gal feltételezte, hogy az általuk felmért építmény lenne
azonosítható a Csák-nemzetség 13. századi eredetű vá
rával.29 E feltevés ellenőrzésére 2003-ban - a 14. sz.
végi mai gesztesi vár környezetében végzett kutatás
kapcsán - egy K-Ny-i irányú kutatóárokkal vágtuk át
a „kisvár" területét, majd 2005-ben - az ELTE III. év
folyamos középkoros régészhallgatói tanásatása kere
tében - ezzel párhuzamos, illetve erre meró1eges to
vábbi kutatóárkokkal kíséreltünk meg átfogó képet kap
ni az építmény alaprajzi elrendezéséró1 és építésének
koráról.
Munkánk eredményeképpen megállapíthattuk,
hogy itt egy közel szabályos téglalap alapraj zú, 26x9 m
alapterületű, csupán 70 cm széles kőfallal épített épü
let emelkedett, melynek maradványai ÉNy-on erősen
lepusztultak, s elsősorban a valamivel alacsonyabb K-i
részen maradtak meg jobban. Egykori belső osztást nem
figyelhettünk meg, ugyanakkor az alig 20-40 cm vastag
agyagos-humuszos felső réteg alatt szinte mindenütt elő
került egy csupán néhány cm vastag habarcsterítés, me
lyet padlóként vagy padló-aljzatként értelmezhetünk.
Ez utóbbiba mélyedve az épület Ny-i hosszfala közelé
ben egy-egy, föként téglából - köztük római tegulákból
- épített, négyzetes építmény került elő, melyek közül
az É-ra esőt vizsgálhattuk alaposabban. Az 1 ,5x2 m kül
ső méretű, 3 0-40 cm falvastagságú, szabadon álló épít
mény elsősorban kályhaalépítményként lenne értel
mezhető - betöltésébó1 kerültek is elő mázas kályha
csempetöredékek és kályhaszemek -, azonban benne
és környékén semmiféle tüzelésre utaló nyom illetve
tapasztástöredék nem mutatkozott. Úgy az említett
kályhacsempék és -szemek, mint az edénytöredékek a
15. századra utalnak, ennél korábbi illetve késó'bbi le
letanyag nem került elő, bár az említett habarcsterí
tést több helyen is átvágtuk az alatta t alálható feltöl
tés vizsgálata céljából. Mindez arra utal, hogy itt nem
a korai gesztesi várat, hanem inkább a 14. sz. végén
felépített mai várhoz kapcsolódó, pontosabb funkció
j át illetően még tovább kutatandó késő középkori épít
ményt azonosíthattunk.
Munkatársak: Szatlóczki Gábor, Bíró Ádám, Bollók
Ádám, Dévai Kata, Gál Viktor, Kiss Virág, Koller Melin
da, Krémer Balázs, Masek Zsófia, Németh András, Sán
dor Ildikó és Tőkés Tímea régészhallgatók. Felmérés:
Pusztai Tamás (Miskolc) .
FELD ISTVÁN

29

SÁNDORFI GY.: Hozzászólás az Árpád-kori „kisvárak" problémá
jához. Műemlékvédelem, 1987. 16-20.

Í1 2 3 . Várvölgy, Kis-Lázhegy
(Zala megye) B
Folytatva a 2003-ban megkezdett kutatást az uzsai ba
zaltbánya területén, 2005. március 20. és november 30.
között 27 OOO m2 felületet tártunk fel. A 174 kutatóárok
kal 365 objektumot találtunk. A változatos felszíníí te
rület nem azonos intenzitású. Ahol tufás a felszín, vagy
közvetlenül a felszín alatt jelentkezik a bazaltköves ré
teg, alig találhatók települési jelenségek, de az agyagos
és agyagos-löszös felületeken is megfigyeltünk üres fe
lületeket. Ezeken a helyeken sejthetjük a föld felszínére
épített házakat. Az ÉNy-i részen jelentkeztek legsűrűb
ben a gödrök, de a DK-i részen is az átlagnál gyakrab
ban találtunk beásásokat. A feltárt terület K-i szélén sin
csenek objektumok, itt elértük a kutatott településrész
szélét.
A beásások különböző méretű és formájú gödrök
és cölöplyukak. A nagy cölöplyukak többnyire egyesé
vel kerültek elő, de a terület DK-i részén hármas sorok
ba rendezve egy földfelszíni épület nyomait is rögzít
hettük. A tölcséres nyílású, erősen kihasasodó gabonás
vermek többnyire a terület Ny-i felén jelentkeztek, a K-i
oldalon pedig három kultikus gödör került elő, amelyek
be eredetileg ép edényeket helyeztek. A legnagyobb gö
dörkomplexumok felülete elérte az 50 m2-t, volt olyan
gödrünk, amelybó1 30 m3 földet emeltünk ki. A nagy és
mély, többnyire ovális beásások eredetileg agyagkiter
melő gödrök lehettek, amelyeket aztán háztartási hul
ladékkal töltöttek fel. Több esetben megfigyelhettük,
hogy a gödrök legfelső rétege leletmentes föld, tehát a
hulladékgödröket „lezárták", hogy a szerves anyag bom
lásának bűzétó1 megszabadítsák a települést. A sekély,
gyakran teljesen alaktalan gödrök rendeltetését nem is
merjük.
A leggyakoribb lelet a kerámia. Anyaguk, formájuk
és díszítésük nagyon változatos. Egyaránt megtalálha
tók a durvább anyagú, pirosas vagy barnás színű, eny
hén kihasasodó fazekak, a nagyméretű tárolóedények
és a sötét színű, simított felületű használati- és díszke
rámiák töredékei. Eló'bbiek oldalán gyakoriak szalagfü
lek vagy kiugró fogóbütykök, amelyeket többször ujjbe
nyomásos plasztikus léccel kötöttek össze. A kihajló
peremek simák vagy síkozottak, ritkábban árkoltak, de
előfordul, hogy ujjbenyomással díszítették a perem
élét. A mély tálak behúzott peremei simák, síkozottak
vagy turbántekercses díszűek, oldaluk gyakran fésűs dí
szű, de vannak sima, lapos tálak, ezek egyes darabjain
talpgyűrű is előfordul. A tölcséres nyakú, kiugró vállú
edényeket árkolással, függó1eges vagy ferde kannelú
rával díszítették. Viszonylag gyakoriak a többszörös, ívelt
bordák, amelyek egy vagy több, kis, hegyes bütyökdíszt
körítenek. A csészék és csuprok kihajló pereműek, S
profillal vagy bikónikus testtel, többnyire háromszög ke
resztmetszetű, perem fölé magasodó füllel és omphalo
sos fenékkiképzéssel. Találtunk több „mini" edényt és
cipő alakú szoptató edény töredékét is. A kerámiaanyag
megerősíti, hogy a várvölgyi települést csak az urname-
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zős kultúra fiatalabb időszakában (Ha A2-Ha Bl) lak
ták. Égetett agyagból készültek a változatos formájú or
sógombok és a töredékes tüzikutyák. Nagy mennyiség
ben került elő patics és tűzhelytapasztás.
Ez évben is nagy mennyiségű kő került elő, leggyak
rabban folyami kavics és homokkő. Utóbbiakból őrlő-,
csiszoló- és fenőköveket készítettek. Használtak kovakő
pengéket és szerpentinbó1 csiszolt baltákat ill. vakaró
kat is. Ismét találtunk különleges kőzeteket, pl. gránát
és hegyi kristályt. A hólyagos bazaltból faragott, eseten
ként át is fúrt korongok rendeltetését nem ismerjük.
Állatcsontot gyakorlatilag idén sem találtunk, egy
kori jelenlétére a mállékony állapotban előkerült állati
fogak, kisebb hosszúcsontok és a kalcinált csontszilán
kok utalnak.
A gödrök töltelékföldjébó1 sok kisebb bronztöredék,
többnyire huzal- és lemezdarabok vagy tűtöredékek ke
rültek elő. Nagy számban találtunk öntőforma- és öntő
tégely darabokat, amelyek bizonyos településrészeken
koncentrálódtak. Nyilvánvaló, hogy ezeken a területe
ken helyezkedtek el a bronzfeldolgozó műhelyek. Újabb
öt bronzkincs került elő. Van, amelyik kisebb, pl. három
ép spiráltekercses fejű fibulából, láncdarabokból és ki
sebb buca töredékekbó1, vagy három ép baltából, nyolc
ép, díszes ruhatűbó1 és ugyancsak kisebb lepény töre
dékekbó1 állt. A legnagyobb depó tartalmazta a lelónely
második, hat darabból álló kalapácskészletét, ép vésőket,
baltákat, sarlókat, lándzsákat, késeket, egy domborítások
kal díszített lábvértet, egy díszkocsi öntött tengelyvégét,
és számos félkész terméket, lepénydarabot, beolvasztás
ra váró tárgytöredéket, közte kardmarkolatot és penge
darabokat, fűrészpenge-töredékeket. A műhelykészletet
tartalmazó depó közelében került elő egy több mint 110
gr-os aranylelet, amely két, kettős huzalból tekercselt, hur
kos végű hajfonat díszt, vékony huzalból készített spirá
lokat, egy textíliát díszítő vékony aranyszálakat, két ket
tős lemezkorongot és beöntött cseppeket tartalmazott.
Munkatárs: Szakács Géza technikus. A felmérése
ket Soós Zsolt és Vadász Norbert technikusok végezték.
MÜLLER RÓBERT

Li 2 Li . Vásárosnamény, Ludányosi tói csatorna
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Ő, Á
2005. január 7-én helyszíni szemlét végeztünk a Vásáros
naménytól É-ra fekvő Lejtősi-dűlő, valamint a Páskom
és Szeg határrészeket érintve.
A szennyvíztisztító teleppel párhuzamosan, mintegy
250-300 m-re É-ra található átemelő állomástól szin
tén É-ra levő szántott terület bejárása során egy kis ki
terjedésű és intenzitású, közelebbró1 meg nem határoz
ható őskori és Árpád-kori cserepekkel, valamint kevés
állatcsonttal j elentkező lelónelyet azonosítottunk. Az
ÉK-DNy-i irányú, nagyjából ovális alakú, kb. 70x30 m
kiterj edésű lelónely a főútból az átemelő állomás felé
leágazó bekötőút, illetve a közvetlenül mellette futó csa
torna É-i partján, a főúttól kb. 230 m-re ÉK-re, míg az

átemelő állomástól 80 m-re DNy-ra egy alacsony domb
háton található.
Munkatárs: Szegfű László.
PINTYE GÁBOR - SCHOLTZ RÓBERT

Li 2 5 . Veszprém, Vá r u tca 2 9 .
(MRT 2 . k . 51 / 1 l h . )
(Veszprém megye) B, Kú
A Dubniczay-ház felújítási munkálatai során elbontották
az épület udvari szárnyának Ny-i végéhez hozzáépített
toldaléképületet, 2005. június 6-21. között kb. 9x6 m mé
retű, 3,2 m mély pincetömböt ástak ki a területén.
A leendő pince a középkori és a 17-18. századi É
D-i irányú Ny-i várfalak és az ezeket összefogó Ny-K-i
irányú kőboltívek közé esik, tehát mindegyik oldalát kő
fal alkotja. Az É-i kóboltív két periódusban készült. Ny-i
felét egy ízben elbontották, majd némileg eltérő tájo
lással ismét ráfalaztak egy újabb falat. A most feltárt
terület egy részét a 18. sz_ázadban töltötték fel, amit alá
támaszt a feltárásból eló'került nagyszámú 17-18. szá
zadi kerámia- és kályhacsempe-töredék, valamint állat
csont (konyhai hulladék) . Az újkori feltöltés tartalma
zott 3 bronzkori kerámiatöredéket is, de ez másodlagos
is lehet.
A feltárást megtekintették: Lászay Judit (ÁMRK) ,
Németh Katalin és Sárosi Edit (KÖH), valamint Balassa
László műemléki szakmérnök.
RAINER PÁL

Li 2 6. Vép, Vasút ú t
(Vas megye) Ő , B , V, Ró, Kö
A 2005. július 18-án végzett régészeti megfigyelésen
több régészeti jelenséget fedeztünk fel. Július 19-29. kö
zött mentő feltárást végeztünk. A lelónely a Surány-pa
taktól K-re egy kisebb dombvonulat oldalán helyezke
dik el a 190-es és 195-ös szintvonalakkal határolt ma
gasságban. Három nagyobb pontban sűrűsödtek a ré
gészeti leletek. A Vasút úthoz közelebb eső árkokban
több római korból származó beásást és falat találtunk
(Hrsz.: 168/1), a kisebb domb oldalában két korszakból
csontvázas temetkezést fedeztünk fel (Hrsz.: 172/43,
172/23-24, 172/27-28) , míg a beruházással érintett te
rület déli felén több korszakból (őskori, római és közép
kori) telepnyomot lokalizáltunk (Hrsz. : 172/47). A te
mető területén 18 sírt tártunk fel. Mindegyik csontvá
zas, és egy kivételével mindegyik Ny-K-i tájolású. Ko
ruk pontosan nem meghatározható, mert mellékletük
nem volt. Másodlagos helyzetben a sírgödör földjében
zárt rétegbó1 több durva soványítású, esetenként kihaj
ló peremű - talán késő vaskori(?) - kerámiatöredék ke
rült elő, valamint az 5. sz. objektumból egy vaslemez.
A temető K-i felében - a domb tetej én - biztosan
római temetőrészletre bukkantunk.
A telep területén őskori, késő római kori és 14- 15.
századi kerámiatöredékeket találtunk. A gépi rombolás
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területén egyetlen őskori 2,7x1,8 m-es kemencét tártunk
fel. A 25 cm vastag, keményre égett platnin kívül meg
volt a teljes falazata és a palástj a is. A tüzelőtér alakja
ovális, szivar alakú. Ehhez kapcsolódott a sekély hamu
zógödör.
A 2005. szeptember 19. és október 28. között vég
zett leletmentést a lakópark létesítendő utcáinak nyom
vonalára, illetve két telek területére kellett korlátoznunk.
A teljes feltárt terület nagysága 6396 m2, melyen össze
sen 169 objektumot dokumentáltunk. A legkorábbi idő
szakot a késő bronzkori urnamezős kor képviseli, mely
nek idősebb és fiatalabb, a vaskori átmenetet j elentő
periódusa is jelentkezett a lelónely középső, ÉK-i, DK-i
és DNy-i részén. Az egymástól nagy távolságra levő ob
j ektumok közötti összefüggést nem tudtuk egyértel
műen tisztázni. A viszonylag kisméretű gödör alját erő
sen faszenes-hamus rétegben paticsos omladék töltötte
ki, benne nagy mennyiségű kerámiaanyaggal, lapos bo
rostyánkorong-ékszerrel, állatcsonttal és őrló'kő-töredék
kel. Nem messze tó1e helyezkedett el egy nagyméretű,
lekerekített négyszögletes formájú gödör, melybó1
ugyancsak több ép edénnyel sok kerámiatöredék, egy
bronztű és állatcsontok kerültek elő. A közműfektetés
ennek az obj ektumnak a K-i felét sajnos már elpusztí
totta. Feltételezhető, hogy földbe mélyített házként in
terpretálható, tetőszerkezetet tartó oszlophelyek nyo
mát nem figyeltük meg.
A lelónely ÉK-i és DK-i részében dokumentált két
nagyméretű gödörkomplexum műhelygödörként azo
nosítható. Utóbbi esetében alátámasztja ezt több salak
darab, valamint ÉK-i részében elkülönülő, nagyj ából
négyszögletes beásásban megfigyelt vörös színű átégett
és faszenes vékony sáv. Déli részét egy mélyebb, teknő
szerű hosszúkás beásás alkotta. Betöltésébó1 rendkívül
sok kerámia, állatcsont és két bronztű került elő. Köz
vetlenül mellette helyezkedett el egy nagyméretű, vi
szonylag mély gödör, hasonló mennyiségű kerámiával
és paticsomladékkal. Aljában sárga színű festékrögöket
gyűjtöttünk. Nyugati felében masszívan kiégett agyag
réteg alatt faszenes környezetben kisebb kerámiakon
centrációt figyeltünk meg. Az ÉK-i gödöregyüttes érde
kessége, hogy K-i, a Ny-i oldalt alkotó kissé méhkasosodó
gödör felé enyhén lejtős részében több összetört urná
ból álló csoport feküdt.
A lelónely DNy-i részében több nagy kiterjedésű gö
dörkomplexumot és egy félig földbe mélyített házat fi
gyeltünk meg. A házalap DK-i sarkában egy oszlophe
lyet azonosítottunk, É-i oldalán pedig masszív darabok
ból álló paticsomladékot egy kupacban. Bontásakor a nagy
mennyiségű kerámia között grafitos töredékek is jelent
keztek, egy átfúrt és megmunkált csonteszköz, valamint
egy megmunkált kőeszköz szintén említést érdemel. Köz
vetlenül mellette helyezkedett el egymás után K felé a
három szabálytalan formájú gödörkomplexum. Sajnos a
közmű keresztülhúzódott mindegyikükön, ezért a köz
tük valószínú1eg fennálló összefüggést nem állapíthattuk
meg egyértelműen. A leletanyagból kiemelkedik az a há-

rom kenyéridol, melyek jelen ismereteink szerint unikális
darabok a késő bronzkor időszakában a térségben. Ugyan
itt középkori ráásás nyomát is azonosítottuk, kisszámú
kerámiával és egy vasszeggel.
A lelónely É-i részében három hamvasztásos sírt fi
gyeltünk meg, földmunkák által erősen megbolygatva,
csupán kerámiatöredékeket és némi kalcinátumot ta
láltunk a bizonytalan sírgödrökben. A kelta korszakot
mindössze két gödör képviseli csekély kerámiával.
A római kor kései i dőszakára ( 4. sz.) datálható há
rom csontvázas temetkezés (illetve még egy talán ide
tartozó melléklet nélküli, É-D tájolású gyermeksír) a
lelónely É-i részében került elő. Tájolásuk K-Ny, ÉK
DNy és Ny-K. Mellékleteik között a kerámia mellett ta
lálunk üvegpoharat, bronz hagymafej es fibulát, bronz
karikafülbevalót és gyöngyökbó1 álló nyakláncot.
A középkori települést a néhány jellegtelen gödrön
túl két téglalap alakú, félig földbe mélyített ház, vala
mint egy műhelygödör jelezte. Az egyik háznak csak az
É-i felét dokumentáltuk. Itt három oszlophelyet figyeltünk
meg, kettőt az ÉNy-i és egyet az ÉK-i saroknál. A másik
épület közvetlenül a műhelygödör mellett helyezkedett
el. Ennél mindössze egyetlen oszlophelyet találtunk az
É-i oldal közepén, illetve esetleg még egy tartozhat hozzá,
kívül, a DNy-i saroknál. Leletanyagukat csekély mennyi
ségű kerámiatöredék és állatcsont alkotta. A műhelygö
dör egy hosszúkás gödörbó1 és egy mélyebben fekvő gö
dörkemencébó1 állt. A kemencét helyzete alapján való
színűleg másodlagosan építették a valamivel nagyobb
méretű gödörben. Többszörös megújítását és intenzív
használatát masszív faszenes és hamus rétegek j elzik.
Oldala agyaggal kitapasztott, jól kiégett, melybó1 lapos
kövek, csatári palák kerültek elő. Összefüggő sütőfelü
letet nem találtunk. A leletanyag inkább a kemence be
töltődésébó1 jelentkezett, melybó1 két ablaküveg-töre
déket említek.
A lelónely meghatározó j elensége az a 49 csontvázas
temetkezés, melyek annak ÉNy-i, Ny-i és középső részén
jelentkeztek. Tájolásuk egységesen Ny-K-i. Megfigyelhe
tő, hogy kisebb csoportokat alkotnak, ami talán rokoni
összetartozást fejez ki. Feltűnően sok közöttük a gyermek,
illetve a csecsemő korú. Egy sír esetében a koporsó elkor
hadt fájának nyomát is dokumentálni tudtuk. Mivel
mindegyikük melléklet nélküli, ezért koruk nem állapít
ható meg, illetve az egyikük combcsontjai között fekvő
vadkanagyar esetlegesen a kelta korra utalhat.
A nem meghatározható korú objektumok közé tarto
zik az a földfelszínre épített házat jelző szabályos elrende
ződésű cölöphely-együttes is, melynek egyik oszlophelyét
az említett vadkanagyar-mellékletes sírra ásták rá.
POLGÁR PÉTER

i.i 2 7. Visegrád, Fel legvár, É Ny-i palotaszárny
(Pest megye) Kö
2005. július 25. és augusztus 12. között megelőző régé
szeti kutatást folytattunk a visegrádi Fellegvár ÉNy-i
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palotaszárnyában (Hrsz„ 115) és annak közvetlen kör
nyezetében. A feltárást a palotaépület 2005-2006-ra ter
vezett állagmegóvásával kapcsolatos munkálatok tették
szükségessé.
A munkálatok folyamán az ÉNy-i palotaépületen
belül összesen tíz helyen nyitottunk kutatószondát, il
letve szelvényt. A fentiek mellett a felsővár közepén ál
ló központi ciszterna körül található kőfelület - esetle
ges j árófelület - tisztítását is elvégeztük.
Az 1. sz. szondával (ÉNy-i palota ÉK-i sarka) a palota
fal és a várfal kapcsolódását kívántuk megfigyelni. Megál
lapítottuk, hogy az első periódusban (13. sz.) a várfalat
építették meg, a következő periódusban pedig az ÉNy-i
palota külső falát és az É-i (külső) ciszternát. A ciszterna
és a palotafal kronológiáját nem lehetett megállapítani,
csupán annyi biztos, hogy késóbbiek, mint a várfal.
A 2. sz. szondával az É-i (külső) ciszterna szigetelő
rétegét (különösen ennek mélységét) vizsgáltuk. A szon
dát a jelenlegi felszínhez mérve 150 cm-ig mélyítettük:
az újkori visszatöltés alatt köves, bolygatatlan felület volt,
amelyet átvágva a fentebb említett mélységben eló"ke
rült a ciszterna vízzáró agyagrétege.
A 3. sz. szondával az É-i palota ÉNy-i belső sarkát
kutattuk meg, az 5. számúval ugyanitt a sziklafelszín meg
tisztítását tűztük ki célul. E munkák során egyértelművé
vált, hogy a palotaépület ÉNy-i sarkában a falsarok egy
beépült, valamint az É-i és a Ny-i falak egy közös alapo
zási szinten ülnek. A korai épület tornyának fala egyér
telműen elválik mind a D-i, mind a Ny-i faltól és átlós
irányban metszi az épület sarkát. Ez a - kis részletében
ma is látható - fal a legkorábbi, az első periódus. A máso
dik periódusban a Ny-i fal épült hozzá, ebben a falsza
kaszban több másodlagosan beépített faragott követ is
találtunk. A harmadik szakaszban a déli fal épült meg.
A 4. sz. szondát a palotaépület É-i falának közepén
indítottuk és a munkálatok során K-i irányba szélesítet
tük. Ezt a területet a sziklaszintig tisztítottuk. Megállapí
tottuk, hogy a palota É-i falának közepén jelentkező falelvá
lástól („repedés") K-re a fal alapozása a fal síkjától 95 cm-re
kiugrik, magát a falat pedig egy padkaszerűen kialakított
párkányra helyezték. Ez a jelenség jól megfigyelhető volt
a palota K-i egyharmadát átszelő sziklametszeten is.
A 6. sz. szondával az ÉNy-i palota déli, udvarra né
ző homlokzata előtt egy sziklába vágott és átégett be
mélyedést vizsgáltunk. Itt a felszín végig faragott és erő
sen lepusztult. Égésnyomokat csak a terület K-i felében
találtunk, így feltehető, hogy ezen a részen legfeljebb
alkalmi tűzhely lehetett.
A 7. sz. szondával az udvar közepén álló nagy cisz
terna tömbjének ÉNy-i oldalába befaragott félkör alakú
bemélyedést vizsgáltuk. Oldalán több helyen tüzelés
nyomokat figyeltünk meg, azonban hamusgödröt, eset
leg tüzelőnyílást nem sikerült az objektumon megfigyel
ni; így annak egykor tűzhely/kemence, esetleg üstház
funkciója nem bizonyítható.
A 8. sz. szelvényt (kezdetben szondát) az ÉK-i palo
ta DK-i sarkában nyitottuk. A mintegy 2x1,5 m-es terü-

letet sziklaszintig tisztítottuk, de korai építési periódus
nyomát nem találtuk, mert itt a sziklát az eredeti fel
színtó1 lefaragták.
A 9. sz. szondát az ÉNy-i palota K-i falának külső
oldalán indítottuk; ezzel a palotafal és a vár É-i falának
kapcsolódását, egymáshoz való viszonyát kívántuk meg
vizsgálni. A megfigyelések alapján egyértelmű, hogy a
várfal és a palota fala kötésben van egymással, így fel
tételezhető, hogy ezen szakaszon a korábbi várfalat a
sziklaszintig visszabontották.
A 10. sz. szondát a felsővár konyhaként azonosított
épületrészének K-i fala mellett nyitottuk. Egészen a szik
laszintig korábbi munkálatok nyomait - erősen kevert,
átforgatott és visszatemetett humuszt és legújabb kori
szemetet tartalmazó törmeléket - találtunk.
Az ásatáson igen kevés említésre méltó leletanyag
került elő. Az 1. sz. szondában a sziklafelszínen a várfal
építési habarcsa alól 13. századi kerámiatöredék került
elő; ez a leletünk is megerősíti, hogy a várfalnak ezt a
szakaszát ebben az időszakban építették. A 2. sz. szon
dában kevés állatcsontot és vörös kályhaszem töredé
két találtuk. A 4. sz. szondában az ÉNy-i palotaszárny
É-i falának az itt mutatkozó falelválástól Ny-ra eső fal
szakasza alatt 14. századi szürkésfehér, bordázott cse
réptöredék, kályhaszem, vagy korsószáj darabját leltük.
A 7. sz. szondában a sziklába vágott bemélyedésbó1 új
kori anyaggal keveredve zöld mázas edény darabjai, ál
latcsontok és 16-17. századi bombák vasköpenyének ma
radványai kerültek elő.
A 2005. évi régészeti kutatások elsősorban az ÉNy-i
palotaszárny építéstörténetét és kronológiáját pontosí
tották, illetve egészítették kit elsősorban a vár korai tör
ténetére nézve. A felsővár palotaszárnyainak Anjou-kori
megépítésekor elbontották a vár ÉNy-i sarkában álló Ár
pád-kori kőépületet; ennek köveit az új palotafalak épí
tésekor felhasználták.
Valószínűsíthető, hogy az átépítés előtt a 13. század
ban az ÉNy-i palota helyén egy torony és a hozzá kapcso
lódó várfal állhatott. Ez tekinthető az épületszárny 1. pe
riódusának. Miután visszabontották a tornyot, illetve a
várfalakat, megépült a 14. századi palotafal; az ÉNy-i pa
lotaszárny É-i falán mutatkozó falelválás alapján valószí
nűsíthető, hogy két szakaszban. Ezt a (2-3.) építési pe
riódust a fentebb már említett, a falszakasz alól eló'került
14. századi kerámia keltezi. Az épületszárny 4. építési pe
riódusa már Mátyás korára tehető; a Zsigmond-korban
az épületszárnyon belül nem építkeztek; ekkor az ÉNy-i
palota és az öregtorony közti szakaszt építették be, vala
mint megszüntették az ÉNy-i palota K-i bejáratát.
Konzulens: Bozóki Lajos művészettörténész (KÖH) .
KovÁTS ISTVÁN BuzÁs GERGELY
-

Li 28 . Visegrád, Fő u tca
( Pest megye ) Kö
2005. augusztus 25. és november 8. között építkezést
megelőzően feltárást folytattunk az ismert régészeti le-
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lónelyen (Hrsz.: 64/15) . Július közepétó1 szakfelügye
lettel kísértük figyelemmel az alapozási munkálatokat.
Ekkor a felső, átlagosan 1-1,5 m vastag rétegben sem
milyen leletet, vagy régészeti jelenséget nem találtunk.
A leletmentés során mintegy 500 m2-nyi területet
kutattunk meg. A terület DK-i felén hosszú, K-Ny-i
irányban elnyúló, mintegy 2 m széles, árokszerű mé
lyedést lokalizáltunk, amely hatalmas mennyiségű le
letanyagot tartalmazott. Ez a felület a szelvény Ny-i fa
la alatt, már az ásatási területünkön kívül egyértelműen
folytatódott. Ettó1 D-re, részben a D-i metszetfal alatt
kisméretű, ovális alaprajzú kemencemaradványt, É-ra
pedig egy K-Ny-i irányban húzódó világossárga, leta
posott felületet bontottunk ki. Az erősen lepusztult, he
lyenként habarcsfoltos, illetve zöldköves törmelékes,
kősifrás obj ektum környékének tisztítása is igen gazdag
leletanyagot eredményezett, egyértelmű cölöplyukat,
vagy kőalapozást viszont nem találtunk.
Ettó1 a felülettó1 É-ra és DNy-ra (részben a Ny-i met
szetfal alatt) patakkövekbó1 és kisméretű, domború fe
lületű téglákból álló, nagyobb kiterj edésű omladékré
teget találtunk. Ezt elbontva mindkét helyen patakkö
vekbó1, nagyobb szabálytalan formájú kövekbó1 és tég
lákból rakott „U", ill. patkó alakú kemence (kályha?) ma
radványát találtuk. A 2. sz. kemence oldalának építésé
hez nagyobb méretű faragott követ is felhasználtak.
Mindkét objektum padkájának tapasztása jól kiégett, de
nem volt különösebben vastag (átlag 5-8 cm) . A tapasz
tásban kerámiát nem találtunk.
A 2. sz. kemencétó1 Ny-ra egy korábbi kemencét is
találtunk. Ennek csak a padkája került elő, ami egyenle
tesen kitapasztott, jól kiégett volt. A tapasztott felület
bó1 csak egy apró, jellegtelen középkori kerámiatöredék
került elő. A kemence felépítményébó1 semmi sem ma
radt meg.
Az ásatás során nagy mennyiségben került elő
házikerámia, a legkülönbözóbb típusokból: fazekak, fa
zékfedők, korsók, poharak, kancsók, mécsesek, illetve
ezek töredékei. Ezek egységesen a 14. századra keltez
hetők, és a korban használt edénytípusok szinte mind
egyike megtalálható közöttük. Hasonló mennyiségben
kerültek elő vastárgyak. Ezek között munkaeszközök
(csákány, húsvágó bárd, olló), kések (köztük több pa
rasztkés) , valamint több tornyoslakat, ajtóvasalás, zár,
különböző méretű kulcs, szög stb. is akad. Nagy szám
ban kerültek elő sarkantyúk és patkók. Találtunk egy
zablatöredéket, egy egyszerű kialakítású trapéz alakú
kovácsoltvas kengyelt és néhány rombusz alakú nyílhe
gyet is. Előkerült néhány, az egykori ruházathoz tarto
zó lelet - csörgőgombok, ruhadíszek, csillag formájú,
rozettákkal díszített övcsat - valamint egy bordákkal ta
golt pántgyűrű is.
A talált 6 érem megerősíti lelónelyünk keltezését: a
legkorábbi veret Nagy Lajos szerecsenfejes dénára, a leg
késóbbi Zsigmond 14. sz. végi pénze. Előkerült egy szin
tén a 14. századra keltezhető, francia területró1 szárma
zó vagy francia veret mintájára készített zseton; vala-

mint egy címeres, betűformája alapján szintén 14. szá
zadi, kisméretű címeres velencei ólomplomba is.
A leletanyagot nagyszámú állatcsont - különösen
sok halszálka és pikkely - valamint nagypatások hosszú
csont-töredékei egészítik ki.
Iparos tevékenységre vagy műhelyre utaló nyomot
- egy öntőminta és egy öntőtégely-töredék kivételével nem találtunk, mint ahogy nem került elő a 14. sz. máso
dik felénél korábbi, vagy késóbbi települési nyom sem.
Úgy tűnik, hogy erre a területre egyértelműen a 14. sz.
második felében települtek és legkésóbb a 14-15. sz. for
dulójáig használták. E viszonylag rövid időtartamon be
lül is több periódussal számolhatunk. A terület déli ol
dalán egy valószínűleg kb. ÉK-DNy tájolású, nagyobb
méretű faszerkezetes építmény - a kemencék és egyes
leletek (zsindelyszögek, ajtóvasalások, lakatok) alapján
- lakóépület állhatott. Ennek megszűnése után, még a
14. sz. második felében, vagy végén egy nem túl hosszú
ideig műkö dő kőfar agó műhely települhetett ide;
legalábbis ezt valószínűsíti a középkori szintben több
helyen megfigyelt, néhol igen vastag kősifrás feltöltés.
Emellett az is elképzelhető, hogy a ház megszűnése után
ezt a területet valamely, a közelben folyó építkezés fel
vonulási terepének használták. Erre a lelónelyen foltok
ban megfigyelt, különböző kiterjedésű habarcsos kőtör
melékes felületek utalnak. Ez megmagyarázná azt a
nagyfokú, ám még korabeli bolygatást, amelyet a terü
leten megfigyeltünk.
A megelőző feltárással kutatott területen kívül D-i és
Ny-i irányban további településnyomokkal számolhatunk.
A leletanyagot Szőke Éva, Szőke Balázs és Grósz Zsu
zsanna restaurálják.
Munkatársak: Szőke Mátyás, Buzás Gergely régé
szek és Iván László.
KOVÁTS ISTVÁN - GRÓF PÉTER

Li 2 9 . Visegrád, Rév u tca 2 .
( Pest megye) Kö
2005. július 5-27. között kertépítészeti munkákat meg
előző régészeti kutatást végeztünk a telken (Hrsz.: 88) .
Korábban több alkalommal folyt kisebb-nagyobb régé
szeti kutatás a területen. 1955 októberében Héjj Miklós
vezetésével az iskolaudvaron az utcára meró1egesen ku
tatóárkot húztunk.30
Az iskola épületének 1957-ben történt átalakítása
kor az udvaron folytatott leletmentést Héjj Miklós.31
1959-60-ban az iskola bővítésének munkálatai kapcsán
az épületalapozáskor a 18. századi temetónöz tartozó
két ezüstpártás sír került elő. 32 1964 márciusában a Rév
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utca teljes burkolatfelújítási munkálatai kapcsán Héjj
Miklós több megfigyelést is végzett.33 1981 novemberé
b en és 1982 márciusában a régi iskolaépület és a bejá
rat előtti útszakasz csatornázási munkálatai során Sző
ke Mátyás végzett megfigyeléseket és felmérési rajzo
kat. 1984-ben és 1986-ban Gróf Péter és Gróh Dániel
vezetésével folytak kutatások az iskolaudvaron.34 1999ben Buzás Gergely, Bodó Balázs, Bozóki Lajos és Szőke
Mátyás végzett falkutatást az iskola régi épületén, vala
mint ásatást a földszint két déli szobájában és a K-i hom
lokzaton.35 2000-ben Gróf Péter és Gróh Dániel vezet
tek kutatást a középkori kút környékén.36
2005. július 1-tó1 az eló'készítő munkálatok régésze
ti szakfelügyeletét végeztük. A teljes feltárással 130 m2nyi területet kutattunk meg. Közvetlenül az iskolaud
var bejárati kapuja előtt alakítottuk ki az eredetileg 2,5x8
m-es 1. sz. szelvényünket, amelyet a késóbbiekben több
irányból bővítettük.
Az 1. sz. szelvénytó1 É-ra húzott É-D irányú 1 m szé
les, 4 m hosszú és 3 m mély kutatóárok K-i oldalán 60 cm
mélyen nagyobb kiterjedésű betonelemekbó1 álló rend
szerbe ütköztünk, alatta az árok K-i metszetében emberi
csontokat és beásásnyomokat figyeltünk meg.
A temetkezések alatt egységes, szürke agyag, leletek
és régészeti objektumok nélküli feltöltődés volt az árok,
illetve a szonda teljes mélységében. Erró1 a területró1 a
sírok szintjébó1 néhány vas koporsószeg, kevés jellegte
len kerámia, és egy kisméretű bronzcorpus került elő.
Az 1 . sz. szelvény teljes területén átlagosan 1 m
mélységben igen nagy mértékben bolygatott kő- és tég
latörmelékes, meszes- és habarcsszemcsés, néhol sóde
res, kősifrás betöltődést, ebben pedig nagy mennyiségű
összeforgatott emberi csontvázmaradványt, koporsósze
geket és vasalásokat találtunk. Ezek minden bizonnyal
a 18. századi temető sírjaihoz tartoztak. Ebben a szint
ben in situ temetkezés nem került elő. Ugyanakkor már
ebben a szintben bőven volt 14-15. századi kerámia is.
A bolygatott réteg alatt, az iskolaudvar b ej árati ka
pujának középtengelyében 1,1-1,2 m mélységben sza
bályos, habarcsos, É-i irányba követhető kőfelület bon
takozott ki, amelyró1 a késóbbiekben kiderült, hogy kö
zépkori épület ÉK-i sarka. Az átlagosan 50-60 cm vas
tag szabálytalan kövekbó1 és habarcsból rakott fal sar
kát az ásatási terület középtáján találtuk meg; K-Ny-i
irányú, csaknem 4 m hosszú szakasza pedig a régi is
kolaépület alapozásához kapcsolódott. Az É-D-i irá
nyú falszakasz déli irányba az ásatási területünkön kí
vül, az iskolaépület előtti j árda- és útszakasz alatt foly
tatódik.
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Az épületmaradvány belsejében sötétbarna, helyen
ként nagyobb kövekkel kevert betöltődést találtunk,
amely igen gazdag leletanyagot tartalmazott. A nagy
mennyiségű, 14-15. századra kelteZhető kerámia mel
lett zöld mázas, Zsigmond- és Mátyás-kori kályhacsem
pe-darabok, 14. századi sárkányábrázolásos padlótégla
töredék, bronzgyűszű, préselt bronz övveret, vaskések,
patkók, tornyoslakat, vaskulcs, csontjáték és pénzérmék
(többek között Nagy Lajos szerecsenfejes dénára) is elő
kerültek. A leletanyagot nagy mennyiségű állatcsont és
kevés üvegtöredék egészíti ki.
A K-Ny-i irányú falszakasz belső, déli oldalán két
nagyobb gerendafészket is megfigyeltünk. Az épület vö
rösessárga agyag belső padlószintjét a falkorona legala
csonyabb pontjától mérve 2,2 m mélyen találtuk meg.
Ezt átvágva egységes, szürke agyagszint bukkant elő,
amely leleteket már nem tartalmazott.
Alkalmunk volt az iskolaépület alapozását is meg
vizsgálni a középkori fal becsatlakozása környékén, 1 m
szélességben; itt a rossz minőségű barokk köpenyfal alatt
egy másik, É-D irányba húzódó középkori falat talál
tunk. (Ez valószínűleg azonos azzal, amelyet 2000-ben
Gróf Péter és Gróh Dániel az iskolaépület ÉK-i sarká
nak alapozásában figyelt meg.)
Az épületmaradványtól É-ra eső területen, az ere
deti járószinttó1 számítva 1,2 m mélyen nagyobb kiter
jedésű égett, paticsos és letaposott felületet figyeltünk
meg. Ezt a réteget a K-Ny irányú középkori fal építése
kor elvágták, ez világosan látszott a 1. sz. szelvény Ny-i
metszetfalában. Mivel a felület nyesésébó1 a késő kö
zépkori anyagon kívül a 13. századra keltezhető kerá
miatöredékek is eló"kerültek, elképzelhető, hogy ezen a
területen korábbi településnyomokkal is számolni lehet.
Az épületmaradvány részletei, valamint egyes épí
tészeti megoldások, továbbá szintadatok alapján való
színűsítjük, hogy ez az épület pince, vagy valamilyen
tárolóhelyiség lehetett, amelyet legkésóbb a 1 5-16. sz.
fordulóján betömtek.
A középkori kőépület környékén, illetve attól É-ra
mindenhol sírok bukkantak elő; ezek egy részét közvet
lenül a középkori kőfal É-D irányú szakaszára, illetve a
fentebb említett nagyobb kiterjedésű égett paticsos fe
lületbe ásták.
Összesen 33, kettő kivételével K-Ny-i és Ny-K-i tá
jolású, zömmel fakoporsós temetkezést bontottunk ki.
Az elhunytakat a keresztény temetkezési szokásoknak
megfelelően hanyatt, nyújtott helyzetben, a mellkason
vagy a medencén keresztbe kulcsolt kezekkel temették
el. Néhány sírban igen jó állapotban maradtak meg a
deszkakoporsó maradványai, de minden esetben meg
találtuk a koporsószögeket is. Egyértelműen sírgödör
beásását viszont nem tudtuk megfigyelni.
A legtöbb sír tartalmazott mellékleteket. Legna
gyobb számban az egykori ruházathoz tartozó, külön
böző méretű bronz fülesgombok kerültek elő; ezek zö
me egyszerű kivitelű, díszítetlen darab. Kevés kismére
tű párizsi kapcsot is találtunk. Kiemelkedő egy kisgye-
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rek sírjában talált, 50 db apró darabból álló kék színű
üveggyöngysor.
A mellékletek jellegzetes csoportját adják a barokk
kori temetó"kben jellemzó" vallásos témájú kegyérmek.
Ezek valószínűleg nem csupán emléktárgyak; a bronz
és réz, nyakban hordott, de ruhára is felvarrható medá
lok a papi áldás által tettek szert különös jelentó"ségre
és a korabeli mindennapi életben a szentek tiszteletét
is eló"segítették. A temetó'bó1 eló"került j elvényeken töb
bek között Szent Mihályt és Gábriel arkangyalt, vala
mint a Megváltót is ábrázolták, többnyire latin nyelvű
körirattal. Az egyik érem minden bizonnyal zarándok
jelvény, vagy búcsús kegyérem volt, egyik oldala a
mariazelli kegyszobrot ábrázolja „Maria Zelliensis" kör
irat kíséretében. Különösen jó állapotban maradt meg
egy négyszögletes, nyakban viselt, bronz- és üveglap kö
zé szorított papír szentkép, hasonló témájú ábrázolás
sal és felirattal.
A korabeli vallásos élet kellékei voltak még a nyak
ban hordott, vagy olvasókon elhelyezett különbözó" mé
retű corpusok. Ezek közül említésre méltó egy nagyobb
méretű, faberakásos bronzkereszt, amely a temetó" fel
só", megbolygatott rétegébó1 került eló", szórványként.
Néhány sírból szerencsés lelónelyi körülmények
folytán megmaradt, fából esztergált, kézfejre tekert ró
zsafüzér maradványait, de ruhaszövet-darabokat is ki
tudtunk emelni.
Négy sírból kerültek eló" érmek; ezek közül egyben
három érem, kettóóen két-két érem, egyben pedig egy
érem volt (a fej mellett, a bordák alatt, a jobb és a bal
csípó" mellett, illetve egy esetben a szájban) . Az eddig
meghatározott pénzdarabok között I. Lipót 1698-ban,
vagy 1699-ben vert duariusa és Mária Terézia 1762-es
kraj cárja is van.
Babonás szokás meglétére utaló nyomokat két sír
esetében találtunk: az egyikben egy vaskést helyeztek
az elhunyt mellé, a másik esetben egy félbetört vaspat
kót a medencére. Fülbevalót, gyűrűt, vagy egyéb ékszert
nem találtunk. Úgy tűnik, hogy a feltárt területen a 18.
században végig temetkeztek; ez azt jelenti, hogy a Vi
segrádra érkezó" német telepesek elsó"-második nemze
dékének sírjai kerültek most eló". Mivel a sírok zömét
középkori települési és pusztulási rétegekbe ásták, illet
ve az ásatási terület felsó" rétegében nagyszámú bolyga
tott temetkezés nyomai is eló"kerültek, feltételezhetó",
hogy a temetó" eredetileg legalább két-három rétegű le
hetett.
KOVÁTS ISTVÁN - GRÓF PÉTER

4 3 0. Visegrád , Rév u tca 5.
( Pest megye) Kö
2005. július 8-22. között folytattuk a 2004-ben ismertté
vált üvegműhely épületének kutatását.
A 7x7 m nagyságú 4. sz. helyiség az épület legésza
kibb helyisége. Keleti oldalán kifelé szűküló" ajtónyílás
található. Nyugati oldalán elfalazott nyílás van, amely

az épülethez csatlakozó toronyba vezetett. A nyílás szé
lessége és magassága nem állapítható meg, itt a falszö
vet nagyobb felületen elpusztult, melyet késóób falaz
tak be, az elválás jól látható. Az épület falai 130 cm vas
tagságúak, Ny-i és É-i fala magasan áll, külsó" síkját a
barokk korban elbontották, az álló fal így csak 70 cm
vastag.
A helyiség déli válaszfala, mely a 3. sz. helyiségtó1
választja el, másodlagos az épület zárófalaihoz képest.
A válaszfalban két nyílás található, mindkettó" téglából
rakott íves oldalú, hasonlóan az 1. és 2. sz. helyiség kö
zötti ajtónyíláshoz. A nyílások pusztultak, pontos szé
lességük nem volt megállapítható.
A helyiség padlószintje valamivel alacsonyabb a töb
bi helyiség padlójánál, ez az egyetlen helyiség, mely nem
téglával burkolt. A K-i bejáratnál egy szakaszon megma
radt ugyan a téglapadló, de nem biztos, hogy az egész
helyiséget borította. A padlószint feketés-vöröses agya
gos keményre döngölt szint. Erre a szintre építették rá a
helyiség közepén elhelyezkedó" kemencét, melynek agya
gos padkája 15-20 cm-re emelkedett a padlószint fölé.
A 4. sz. helyiség ÉK-i sarkában átvágtuk a padló
szintet, 70-80 cm-re mélyítettünk alá, míg fekete agya
gos talajba nem ütköztünk. Itt már az épületfa! kiugró
alapozási padkája alatt voltunk. Korábbi padlószintet
nem találtunk, a szonda szinte teljesen leletmentes volt.
Ezzel átellenben a helyiség DNy-i sarkában beásást ta
láltunk, a padlószintet korábban átvágták, és a válaszfa
lat is megsértették. Az itt felhalmozódott középkori és
18-19. századi törmelékréteg szintén leletmentes volt.
A helyiség közepén ÉNy-DK-i irányban emelkedett
a nagyméretű üveghuta. Alapjai kitűnó" állapotban ma
radtak meg, tűztere hosszúkás, körte formájú, ÉNy felé
szűkült. Ezen a végén van a tűztér szája: két andezittufa
kó". A tűztér feneke mederszerű, keményre döngölt
agyagfelület, égésnyomok nem voltak rajta, világos fehér
színű. Hamufoltokat DK-i végében észleltünk. Középtá
jon hosszanti irányban eró"sen kidomborodott. A kemence
tűzterének széle szabályos téglahasábokkal volt kirak
va, ezekbó1 épült fel a tüzeló"tér. Ilyen hasábtéglákat a
múlt évben és most is rengeteget találtunk. Keskenyeb
bik végükön, amelyek befelé a tűztér felé néznek, üve
ges l erakódás van. A tüzeló"teret ezekbó1 a kisméretű
(valószínűleg magas hó"álló) téglahasábokból építették
fel, alacsony belmagasságú volt. A tüzeló"tér felett lehe
tett a munkafelület, ahol az olvasztótégelyek álltak. A tü
zeló"tér és a munkafelület között nyitott volt a tér (vagy
valamiféle nyílásokkal áttört) , ezt a tüzeló"térbe lefolyt
üveg, és az itt talált számos olvasztótégely-darab és vas
eszközök bizonyítják. A tégelyek erró1 a munkafelület
ró1 hullhattak le használat közben vagy a kemence pusz
tulása során. A tüzeló"teret kívülró1 nagyméretű téglák
kal köpenyezték. A kemence külsó" oldala ezekbó1 a nagy
méretű téglákból emelkedett, alapjai 3-4 sor szélesség
ben jó állapotban megmaradtak. A kemence DK-i végé
hez csatlakozott egy téglából épített hamugödör, mely
hez legyezó" alakú téglával burkolt terület csatlakozott.

RÉG ÉSZETI KUTATÁS O K M AGYARORSZÁGON 2005

A kemence tűzterének itt a DK-i végén szintén nyílás
található, de ez le volt zárva, a tűztér pedig belülró1 ta
pasztva. A magas szájnyílásba három nagyméretű kö
vet helyeztek. Ez összefüggésben lehet a téglapadlós elő
térrel: a legyező formájú tér talán a kemence működte
téséhez használt fújtató helye lehetett, a szájnyílásba
pedig a fújtató csövet helyezték, melyet késó'bb befa
laztak és belülró1 betapasztottak. A kemencét másik ol
daláról, ÉNy-i szája feló1 fűtötték. A kemence munka
ablakai kétoldalt (DNy és ÉK) lehettek.
A helyiségben kevés jelentős üveglelet került elő,
többnyire a műhely hulladékanyaga: ablakszemek, pa
lackok, egyéb üvegedények darabjai. A fémtárgyak vál
tozatosabbak: találunk közöttük üvegfúvócső darabját,
csipeszt, ollót, késeket stb. Számos olvasztótégely-tö
redéket találtunk, nagy része a kemence tűzterében
és omladékrétegében volt, ezeken kívül-belül vastag
üvegrárakódás látható. Az üvegkészítés során keletke
ző mellékterméket - olvadékot, samottot, salakot, kvarc
kristályt, patakkavicsot - tártunk fel hatalmas mennyi
ségben.
Kerámia- és csontleletek kisebb számban kerültek
elő, érem nincs. A kerámia nagyrészt 15. századi.
A feltárás során a 3. sz. helyiséget is kibontottuk,
amely teljes egészében padlótéglával burkolt, É-i, ÉK-i
része leletmentes volt.
Az épület É-i és K-i homlokzati fala előtt is nyitot
tunk szondákat, illetve szelvényeket. Az épülettó1 föként
K-re megtaláltuk a külső apróköves j árószintet, ami va
lamivel alacsonyabban húzódott, mint a belső padló
szint. Az épülettó1 É-ra a kemencék kidobott maradvá
nyát figyelhettük meg.
A 4. sz. helyiségben a mühely szerkezetének meg
felelően egy olyan üvegolvasztó kemencét tártunk fel,
amelyhez hasonló az 1 . sz. helyiségben áll. A most fel
tárt azonban sokkal j obb állapotban van, sőt az épület
ben álló négy kemence közül a legj obb állapotban fenn
maradt. Az épület négy helyisége két-két műhelyt fog
lal magába, az épület szimmetrikus elrendezésű. Mind
egyik helyiségben egy-egy üveghuta áll: az elsó'ben és a
negyedikben egy kerek kemence (olvasztó- és üvegké
szítő-kemenceként azonosítottuk) , a másodikban és a
harmadikban pedig egy négyzetes kemence (készítő- és
hűtőkemence) . A harmadik helyiség funkciója a 2-nak
felel meg négyzetes kemencével, a 4. helyiség pedig az
elsőnek az ovális olvasztókemencével.
A negyedik helyiség feltárásával az épület szinte tel
j esen feltártnak tekinthető.
SzőKE MÁTYÁS - MÉSZÁROS ORSOLYA

4 3 1 . Vonyarcvashegy, Taverna
( Zala megye) LT, Ró
2005. május 10-31. között végeztünk próbafeltárást a
71. sz. út É-i oldalán, Vonyarcvashegy Ny-i szélén, a He
likon és a Rac.lnóti utca mentén elhelyezkedő négy te
lek területén, lakópark építését megelőzően.

A 2178/7 hrsz. telek ÉNy-i felében egymás közelé
ben öt objektum is eló'került (egy-egy cölöplyuk és ol
vasztókemence, három hulladékgödör) , melyek kerá
mia- és fémanyaga késő kelta-kora római kori, benn
szülött jellegű anyag. Ezen a telken a szélső, és a telek
középső részébe húzott árkunkban is találtunk gödrö
ket, kettő viszonylag nagyobb kiterj edésű. A felszíni
kemence szinte teljesen ép, az eló'került leletanyagban
kuriózum, egy rovátkolt bronzsúly is akad.
STRAUB PÉTER

4 3 2 . Zalaegerszeg, Ságoda lja
(Zala megye) R
2005. november 2-7. között megelőző régészeti feltá
rást végeztünk a már működő termálfürdő bővítéséhez
kapcsolódóan. Ez évben az építkezés 1. munkafázisa te
rületén kutattunk.
A területen 1989-ben Horváth László András és H.
Simon Katalin végzett terepbejárást, és lokalizált régé
szeti lelóbelyet; újkó'kori, rézkori, és középkori leleteket
találtak.
Az ásatás során 1580 m2-en 11 objektumot tártunk
fel, melyek elszórtan helyezkedtek el. A leletek nagy
része a középső rézkori Furhenstich-kultúra vagy Proto
boleráz-kultúra korszakából származik. Kiemelkedő a 10.
sz. objektumból eló'került állat alakú idol töredéke.
EKE ISTVÁN

4 3 3 . Zala lövő, magya r-szlovén vasút nyomvonala
(Zala megye) Ró
2005. június 27. és október 14. között a 7+00 és a 9+60
vasúti szelvények között megelőző régészeti ásatást foly
tattunk. Az adott 260 m hosszú szakaszon 5-20 m szé
lességben kutathattuk a római kori város objektumait.
Az itt talált jelenségek Ny feló1 az Y/1, K feló1 az Y/4,
DK feló1 az Y/3 és É feló1 egy rövidebb szakaszon az F
munkahely objektumaihoz csatlakoztak. A nyomvonal
K-Ny irányban vágja át a várost, helyenként nagyon
közel a Zala folyóhoz. Metszi a Borostyánkő utat is, az
átkelőpont közvetlen közelében.
Az út, amely ÉK-DNy irányban halad keresztül a
városon, egy részben terep-adta, részben mestersége
sen kialakított bordán fut, és a jelenlegi vízparthoz kö
zeledve sem sokat veszít szintjébó1; 100-150 cm maga
san kiemelkedik a tó1e K-re és Ny-ra eső területekbó1,
ezért valószínűnek tartjuk, hogy híddal ívelte át a Za
lát. A hídfö közvetlen közelében minden fontos korszak
épületei megtalálhatók.
A Kr. u. 1. sz. második felére keltezhető táborperió
dus boronaobj ektumai az Y/1 munkahely barakképüle
teinek folytatásai. Fölöttük a katonai periódus gerenda
és cölöpnyomainál kisebb méretű boronaházak nyomai
észlelhetó'k, melyeknek irányítása is eltér néhány fok
kal az alatta lévő falakétól. Ezek fölött a városperiódus
kőépületei következnek. Egy homokkó'bó1 épült ház É-i
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szélét, ill. ÉNy-i sarkát tárhattuk fel. Frontj a feltehetően
a folyó felé nézett. Alapozása sóderes, felmenő falai a
lábazat fölött esetleg vályogból épülhettek. Közvetlenül
a főúttól Ny-ra tornácos terrazzopadlós épület három
faoszlopának nyomait találtuk. A legterj edelmesebb kő
épület egy 4. századi, gyepvasból készült ház, amely
nek az irányítása alapvetően a 2. századi kőépületével
egyező. Ennek azonban déli szélét és DK-i sarkát ismer
jük. Nagyobbik része a sínek alatt van. Alapozása is kő
bó1 épült. K-Ny irányban 30 m-es szakaszon ismerjük.
Feltártuk még részlegesen két É-D irányú osztófalát, és
K-i falából is mintegy 6 m-t.
Az eddig ismertetett objektumok az úttól Ny-ra es
nek. Az út maga bazaltburkolatú volt. Nagy bazaltlap
j ait élükkel a földbe mélyített szegélykövek tartották a
bogárhátú, kavicsos alapozású útfelszínen. A szegély
kövek lehetővé tették a pontos mérést: ezen a szaka
szon 6 m széles a Borostyánkő út. Mindkét oldalát árok
kísérte. A Ny-i árokban egy kóóó1 épített csatorna ki
szedésének nyomait találtuk.
Az úttól K-re is vannak kőépületek. Egy háznak csak
a sarka esett bele a kutatható területbe, maga az épület
a vasúttal párhuzamos földút alatt volt, hasonlóan egy
másik objektumhoz, amelynek azonban nagyobb része
volt kutatható a feltárt területen. Ez az ÉK-DNy irá
nyú, ÉK-i végén apszissal záródó épület terrazzopadlós
volt, de a feltárt részen nem volt benne padlófűtés.
Ugyanakkor a környezetében több hypocaustum-téglát
is találtunk. Lehetséges, hogy az út alá eső részeit fűtöt
ték is. Ezek az épületek a 4. századi város obj ektumai.
Alapozásukban színvonalas kőfaragványok, épületele
mek voltak, amelyek nyilván a markomannok által el
pusztított 2. századi kőépületek maradványai. E késői
épületek alatt egy többszörösen leégett, és megújított
padlójú ház nyomait észleltük. A padlóba lemélyülő göd
rök egyike Árpád-kori fazekakat tartalmazott. Ez a kor
szak eddig viszonylag ritka volt ezen a lelónelyen. Az
apszisos épülettó1 K-re ÉNy-DK irányú út volt észlel
hető. Ennek az utcának a szintj e a folyó felé esett,
ugyanis nem egy hídban, hanem a folyóparti kavicsos
felületben végződött.
Az eddig leírt jelenségektó1 K felé már nem talál
tunk házakat, csak néhány épített tűzhely volt az egyre
mélyebbre ereszkedő terepen. Ezektó1 K-re fekete agya
gos iszapos rétegben már csak leleteket találunk, objek
tumokat nem. A humuszos iszapos rétegben eleinte ve
gyesen találtunk kerámiát és állatcsontot, mind kele
tebbre haladva azonban a kerámia is eltűnt, és csak ál
latcsontok maradtak. A főúttól mintegy 150 méternyi
re érte el a fekete iszappal jellemezhető római kori szint
a legmélyebb pontját. Itt folyt a Zalába a római korban
az a patak, amelyet a Linka-forrás táplál, és amely ma
ettó1 mintegy 60 m-rel keletebbre van betonágyazatba
foglalva. A egykori terepszint legmélyebb pontjától to
vább haladva K felé lassan emelkedik a római felszín,
és visszatértek a leletek is, amelyek a fekete iszapos ré
teget j ellemezték. A legmélyebb ponttól mintegy 40 m-

re maga a réteg is megszűnt, kivilágosodott, és a strati
gráfia a már az Y/3, Y/4 munkahelyekró1 ismert szerke
zetet követte.
A terepnek a vasúti sínektó1 É-ra eső része (ma a
Kossuth utcai házakhoz tartozó kertek déli vége) máig
megőrizte az ásatások során feltárt eredeti állapotot. Itt
ma is sokkal mélyebb a terepszint, mint a patak jelenle
gi vonalán, melynek kialakítását - egy É-D-i irányú út
menti árokba terelését - modern településrendezési ér
dekek indokolták. A római korban a jelenlegi patak he
lyén fazekasműhely volt, amelyet 2003-ban tártunk fel az
Y/3-as munkahelyen, és tó1e K-re még több mint 150 m
hosszan sűrűn beépített részei voltak a római telepü
lésnek. Ezt a településrészt, a város K-i végét tehát a
római korban egy a Zalába folyó patak választotta el a
városközponttól, amelynek partjain, mintegy 40-40 m
széles sávban nem épültek házak, legalábbis a torkolat
közvetlen közelében nem. A patakot minden valószí
nűség szerint ugyancsak híd ívelte át, mindkét partján
találtunk ugyanis a vízfolyás irányával megegyező, te
hát egymással is párhuzamos, sóderes alapozás-nyomo
kat a patakmeder közelében.
Az ásatás - különösen a két útárok betöltésének kö
szönhetően - gazdag volt leletanyagban. Az út menti
kőépületek környékén különösen sok érme, az árkok
ban sigillata és egyéb kerámiaanyag került elő. Ezek kö
zött volt egy Pacatus műhelyébó1 származó tál is, az el
ső pannoniai sigillata, amit a lelónelyen találtunk.
Munkatársak: Harsányi Eszter és Varga Gábor.
REDŐ FERENC

Li 3 Li . Zalaszán tó.Tá tika vár
(Zala megye) Kk
2005-ben a műemlékvédelmi helyreállítást megelőzően
végeztünk feltárást a vár területén.
A „B" helyiség belső tisztításakor megfigyeltük, hogy
a K-i ablaknyílást valószínűleg a 19. században átépítet
ték, és lépcsős lejáratot alakítottak ki.
A „B" helyiség külső falsíkjának kutatása során ész
leltük, hogy a keleti fal illetve az épület DK-i sarka erő
sen rongálódott, megcsúszott. Ezért annak j avítása szük
ségessé vált. A 2005/II. szelvény É-i részén több nagymé
retű kváderkövet és leomlott faltömböt találtunk, ame
lyek a kaputorony DNy-i sarkáról omolhattak le. A palo
tahelyiség előtti területen megtaláltuk a 15. századi járó
szintet.
A 2004. évben feltárt G1 -G2- helyiség (konyhaépü
let) K-i falától 5,5 m-re, az É-i falának folytatásában egy
pillér négyszögletes alapozását találtuk
A déli fal G1 -G2 helyiség mellett fekvő és a palota
előtt fekvő szakaszának belső és külső falsíkját kerestük
meg mintegy 22 m hosszúságban. A fal több helyen meg
törik, vastagsága nem állandó.
Az általunk „H" helyiségnek elnevezett, É-i falhoz
kapcsolódó épületet a Berg-féle felmérésen külső bás
tyaként ábrázolták. Ennek az épületnek a K-i falát, és az
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ÉK-i sarkát tártuk fel. A 150-160 cm vastag, bazaltból
épített, meszes habarccsal összekötött falat közvetlenül
a sziklára rakták. A keleti falon egy ablak/lőrés nyílását
tudtuk megfigyelni. Megtaláltuk a helyiség j árószintjét
is. Ezt a külső épületet oldalazó bástyaként építették a
15-16. században.
A konyhaépület külső falától délre, a palota Ny-i vé
gétó1 a déli várfalig vezető folyosó végében, a várfalon
kívül végeztünk régészeti kutatást. A szelvényben egy kö
zel 150 cm széles, bazaltból rakott É-D irányú falszakaszt
találtunk, amely a déli várfalból indul ki. Ezt a falat 4 m
hosszan tudtuk követni, azonban nem találtuk meg a fal
nak a DNy-i sarkát. A jövő évi kutatás feladata, hogy meg
válaszolja ennek a falnak a várban betöltött funkcióját.
A leletanyag nagy részét edénytöredékek, kályha
csempe-töredékek, vaseszközök töredékei és faragott kő
építészeti elemek alkotják.
Munkatárs: Eke István.
VÁNDOR LÁSZLÓ

fi 3 5 . Zalaszentivá n , Kisfa l udi- hegy
(Zala megye) B, V
2004. október 18. és november 19., valamint 2005. már
cius 30. és május 30. között közműépítéshez kapcsoló
dó megelőző régészeti feltárást folytattunk a lelónelyen.
A vízvezeték nyomvonala É-D-i irányban vágta át a föld
vár belsejét, és a sáncokat. A 2 m széles, 5 m hosszú
szelvényekkel 995 m2-en 243 objektumot dokumentál
tunk. A felszín alatt 30-400 cm mély fekete, leletekben
gazdag régészeti kultúrrétegre bukkantunk, ennek leásá
sa után körvonalazódtak a sárgásbarna altalajban az ob
jektumok foltjai. A leletanyag zöme a késő bronzkor
ból, az urnamezős kultúra időszakából származik. A má
sik jelentős leletcsoport a kora vaskori Hallstatt kultúra
anyaga, amely korszakból több ún. tüzikutya is eló'ke
rült. Egy gödörben kelta gyanús kerámia volt. A késő
bronzkori leletek között homokkó'bó1 faragott balta ön
tőmintáját, bronzsalakot, egy ép bronzsarlót, két bronz
kést, egy fibula kisebb darabját, orsógombokat, tűzhely
környékére állított ép edényeket találtunk. Kiemelkedő
az állatcsontanyag, több nagy agancstöredék is eló'ke
rült. Egy nagyméretű gödör alján egy teljes lóvázat bon
tottunk ki.
Az objektumok között vermek, hulladéktároló göd
rök, cölöplyukak, földbe mélyített házak részletei, tűz
helyek voltak.
Az ún. Vörös sánc K-i végének az átvágása során
dokumentáltuk a sánc és az előtte lévő árok viszonyát.
A legfelső vastag réteg valóban átégett, vörös volt. Megál
lapítottuk, hogy a sáncot a késő bronzkori kultúrréteg
re hordták fel, ez alatt még újabb bronzkori objektumo
kat találtunk. A sánc és az árok rétegeiben sajnos alig
volt lelet, a néhány jellegtelen oldaltöredék kronológiai
következtetések levonására nem nyújt lehetőséget.
Október 1 2-én reggel szakfelügyeletünk mellett
megkezdték a vízvezeték munkaárkának az ásását. A ki-

jelölt 157 m hossz utolsó 20 méterének munkaárkában,
a földvár déli szélénél lettünk figyelmesek a munkagö
dör K-i falában régészeti kultúrrétegre, de konkrét ob
j ektumot ebben a metszetben sem, sem az árok Ny-i
falában nem láttunk.
Munkatárs: Molnár József technikus.
SZÁRAZ CSILLA

Li 3 6 . Zamárdi, Fő u tca Li6.
(Somogy megye) B
Tulajdonosi bejelentés nyomán 2005. április 7-8-án le
letmentést végeztünk a telken. Déli végében, a mandu
lás ültetvény után, a szó1őtelepítmény és a telek Ny-i
szélén, a kerítés mellett csemete számára ásott gödör
ben kerámiatöredékeket, csontokat észleltek.
A helyszínen egy kb. 190x150 cm átmérőjű gödör
obj ektum rajzolódott ki, amelynek Ny-i szélét metszet
te az É-D irányú kerítés (a gödör egy része átnyúlt a
szomszéd telekre) . Két-három ásónyomban (40-50 cm
mélyen) nagy mennyiségű kerámiatöredék, kalcinált em
beri csontok, hamvak, állatcsontok voltak bolygatott ál
lapotban, többnyire másodlagos helyzetben. A hamvak
elsősorban a gödör déli felében jelentkeztek. Mennyi
ségükbó1 ítélve nem egy halott hamvait tartalmazta a
sír. Bontás közben egyértelművé vált, hogy a kuszaság
ellenére egy szórt hamvasztásos bronzkori temetkezés
ró1 van szó, amelyet egy több évtizeddel ezelőtti ráásás
bolygatott meg, ill. dúlt szét. Az objektum szélén kör
ben nagyobb méretű edények oldal- és peremtöredékei
sorakoztak élükre állítva, mintegy kibélelve a sírgödröt.
Középrészen a dúlt sírban a kerámiatöredékek alatt de az utólagos bolygatás következtében nem összefüg
gő rétegben - vörösen átégett a gödör feneke.
A sírgödör déli ívét nem tudtuk teljesen kibontani,
mivel ide benyúlt egy fa gyökérzete. Feltehetően itt is
folytatódott az oldaltöredékkel való kibélelés. A gödör
nagy mennyiségű bronzkori kerámiát (Somogyvár-Vin
kovci kultúra?), hamvakat tartalmazott.
A leleteket a Somogy Megyei Múzeumok Igazgató
ságára szállítottuk be.
Munkatársak: Ambrus Edit rajzoló, Sipos Gábor.
BÁRDOS EDITH

Li 3 7. Za márdi, 6 5 1 01 . sz. elkerü lő ú t
(Somogy megye) R , B, LT. Ró, A
A Zamárdit elkerülő út nyomvonala a község belterü
letétó1 K-re 300-500 m-re húzódott. A nyomvonalat
érintő lelónelyek egy É-D-i irányú, a Balatonba folyó
egykori vízfolyás K-i, erősen szétterülő partján, az aláb
bi sorrendben és É-D-i irányban haladva, helyezked
tek el. A víz közelében nagyon lankás, valamint a K
felé meredekebb, erodálódó, de természetes védelmet
is nyújtó térszín rendkívül kedvező településföldrajzi
környezet teremtett az itt megtelepült különböző ko
rok embereinek.
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2005. július 20. és október 25. kö zött összesen
27 195 m2-t tártunk fel a nyomvonalnak mintegy 80%
án. Csak az É-i erdős, mocsaras 100 m-es és a déli 200250 m-es, korábbi földbányászással kiszedett terület volt
leletmentes. Hat korszak maradványait fedeztük fel 4
lelóbelyen, ami összhangban volt az előzetes terepbejá
rás és hatástanulmány eredményeivel. Összesen 1421
obj ektumot különítettünk el.
A 89. sz. lelóbely 7720 m2-nyi területén 643 obj ek
tumot tártunk fel, melyek egy rézkori, egy kora és egy
késő bronzkori, egy kelta, egy római kori településhez,
és egy avar kori kohótelephez tartoztak.
Az 58/a sz. lelóbely 3340 m2-én feltárt 182 objektu
ma egy késő bronzkori, egy kelta, egy római kori tele
pülés, és egy avar kori kohótelep része volt.
Az 58/b sz. lelóbely 7875 m2-én előkerült 122 ob
j ektum egy kora és egy késő bronzkori, egy kelta, egy
római kori településhez, és egy avar kori kohótelephez
tartozott.
Az 56. sz. lelóbely 8260 m2-én feltárt 474 objektum
egy kora és egy késő bronzkori település, egy kelta te
mető, egy római kori település, és egy avar kori kohóte
lep része volt.
A legkorábbi időszakot a középső rézkori Balaton
Lasinja kultúra néhány tárológödre és egy gödörháza
képviselte (89. lh.) . A kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci
kultúra időszakából származott néhány verem (89., 58/b,
56. lh.).
A késő bronzkori urnamezős kultúra időszakából
nagy kiterjedésű teleprészleteket tártunk fel mind a
négy lelóbelyen, amelyek jórészt méhkas alakú tároló
gödrökbó1 álltak. A legnagyobb és legjellegzetesebb te
lepet az É-i 89. sz. lelóbelyen lokalizáltuk. Külön kell
megemlítenünk egy olyan obj ektumcsoportot a 89. le
lóbelyró1, amely egymással párhuzamos, két sorban el
helyezkedő, a nyesett felszínen kb. 80-90 cm átmérőjű,
40-50 cm mély gödrökbó1 állt. Ezeket a gödröket való
színűleg cölöpök számára ásták ki, amelyek a földfel
szín fölött lévő padlószintű faépítményt tarthattak. A
méhkas alakú vermek egyikének alján egy fazekat talál
tunk, amelyet a verem aljáról lemélyített beásásba he
lyeztek el. Eló'került egy olyan nagyméretű hombár al
só része is, amelyet szintén tárolás céljából ástak a föld
be. Voltak olyan gödrök is a lelóbelyen, amelyek má
sodlagos helyzetű embercsontokat tartalmaztak. A Za
márdiban feltárt teleprészlet kerámiaanyagában az ur
namezős kultúra idősebb periódusára (HA Al ) j ellem
ző típusok a meghatározók.
Az 56. sz. lelóbelyen egy birituális kelta kori sír
mezőnek mintegy 20 sírját dokumentáltuk. A csont
vázas sírok DK-ÉNy-i tájolásúak voltak. A csontvázas
rítusú sírokból nyakláncok, lekötött lábú, valamint
gombos díszű fibulák, egy Dux-i típusú fibula, j elleg
zetes, üveggyöngyök, dudoros karikaékszerek (kar- és
lábperecek) , szaproperit karperecek, bronzból készült
hólyagos lábperecek kerültek elő. Egy gyermeksírban
több, egymáshoz rögzített sorokból álló, bronz nyak-

láncnak gyanta vagy borostyán karikafüggője volt. Vi
szonylag nagy számban találtunk gyűrűket, egy sírban
több darabot is. Vasszerelékes övet több férfisírban do
kumentáltunk. A halottak mellé számos edényt tettek.
A hamvasztásos sírokban is megtaláltuk az elhunyt ék
szereit, fegyvereit vagy használati eszközeit, így két
hamvasztásos sírban összehajtogatott vaskard, illetve
egy lándzsacsúcs volt, edénymellékletek és egyéb vas
tárgyak mellett. Az egyik nagyméretű sírgödörben több
edény mellett bronzból készült, apró, feltehetően sti
lizált állatfigurát ábrázoló tárgyat találtunk, amely va
lamilyen rátétdísz lehetett. Néhány csontvázas sír fel
ső részén és egyik végén sírt jelölő homokkődarabo
kat fedeztünk fel.
A késő kelta időszak telepeit cölöpszerkezetes, föld
be mélyített, téglalap alaprajzú épületek jellemzik (89„
58/a, 58/b lh.). Az építmények többnyire két ágasfás
szelemenes szerkezetűek voltak. Néhány esetben bélés
tartó- vagy tetőtartó cölöpöket, illetve padkát figyeltünk
meg a hosszanti oldalon. Némelyik építmény hosszabb
használatát jelzi a többször megújított, lesározott, lejárt
padló. Az épületek szerkezete az általánosnak tekint
hető. Több esetben észleltünk szuperpozíciót egyes kel
ta kori objektumok (ezen belül építmények) között is.
A telepobjektumok közül a nagyméretű és igen mély
gödröket, vermeket emelhetjük még ki. A Zamárdiban
feltárt teleprészletek a késő kelta korszakba (LT D) kel
tezhetők, pontosabb datálásra a leletanyag teljes feldol
gozása után nyílik mód. Azonban már jelen ismereteink
szerint megállapítható, hogy a teleptó1 D-re, az 56. sz.
lelóbelyen feltárt és a fentiekben ismertetett temető ko
rábbi, nem a telep lakossága létesítette !
A nyomvonalon mind a négy lelóbelyen feltártuk a
római kor földbe mélyített épületeit és kemencéit. Le
letanyaguk közül kiemelhetjük a terra sigillata edények
töredékeit, egy mécsest, valamint néhány pénzérmét.
A teleprészletek a Kr. u. 2-3 . századra keltezhetők.
A nyomvonal domináns korszakát az avar kor je
lenti, ugyancsak mind a négy lelóbelyen. A nyomvonal
nagy részén (a 89. sz. lelóbely É-i része kivételével) vé
gighúzódik egy Kr. u. 7-9. századi vaskohászati cent
rum. Több hatalmas kiterjedésű műhelygödröt, közel
100 ércpörkölő-gödröt, másfél tucat kohót (ezek közül
a legjobb állapotúak a 89. sz. lelóbelyen voltak) , néhány
újraizzító tűzhelyet és 1-2 kovácsműhelyt tártunk fel.
Két esetben meg tudtuk figyelni azt, hogy a kohót, illet
ve a kohó és újraizzító tűzhely együttesét tetőzet védte.
A nagy mennyiségű leletbó1 (kerámia, állatcsont, fúvó
cső, salak, vaseszközök stb.) egy teljesen ép, faragott
csonttégelyt emelhetünk ki, amin, többek között, egy
lóábrázolás vehető ki (58/a-58/b lelóbely földesút kor
rekció) . A korabeli vasgyártás folyamatának minden ele
me helyben folyhatott, még a felszín közeli gyepvasérc
lelóbelyek is a közvetlenül szomszédos vízfolyás part
j ain húzódhattak.
Részben a korabeli kohászok élelmezését szolgálta
a közel 100 kenyérsütő kemence, amelyek közül többet
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több ízben (némelyiket 5-ször!) megújítottak. Néhány
esetben a kemencét védő tetőszerkezet nyomait is meg
tudtuk figyelni. Számos épület és ház is napvilágra ke
rült. A kisebb-nagyobb épületek 2, 4 vagy 6 tartócölö
pös szerkezetűek voltak. Többnyire ÉK-i sarkukban volt
kó'bó1 rótt vagy agyagból épített, illetve falba vájt kemen
ce, tűzhely. Az 56. sz. lelónely egyik épületében meglel
tük a leégett faszerkezetű fal maradványait. Az épüle
tek jórészt lakóházként funkcionáltak. Egy részükben
egy kupacban napvilágra került szövőszéknehezékek a
szövés-fonásra, a hálónehezékek a közeli halászatra utal
tak. Az egyik gödörbó1 napvilágra került nagy mennyi
ségű, különböző típusú, ép és töredékes őrlökő, melyek
feltehetően eltérő típusú szemestermények őrlésére
szolgáltak.
A feltárt objektumbőség (közel 580!) arra utal, hogy
egy, az avar korban kiemelkedő szerepű vaskohászati és
települési centrumot tártunk fel több mint 1 km hosszú
ságban és 25-30 m szélességben. A különböző kohászati
és települési objektumok azonban nem egy idó'ben funk
cionáltak, ugyanis a kora avar kortól a késő avar korig,
legalább 200 éven keresztül megfigyelhetők az itt tevé
kenykedő emberek nyomai. Erre a korabeli leletanyag és
az egymásra ásott objektumok utalnak. Az előzetes vizs
gálatok alapján annyit jelenthetünk ki, hogy a településob
jektumoknak csak egy része tartozott a kohótelep (ek)hez,
más részük rendre felülrétegezte a kohászati jelensége
ket. Közeli temetőre, esetleg helyben elhunytakra utal
hat 3 avar kori temetkezés az 56. sz. lelónelyen.
Valószínűleg avar kori lehet két út maradványa. Az
egyik É-D-i (58/a lh.), a másik Ny-K-i irányban (58/b
lh.) szelte át a nyomvonalat. Az 58/a lelónely keltezését
behatárolja, hogy az út metszett avar kori kohászati ob
j ektumot, de az utat is vágta ércpörkölő. Az út nyomvo
nalát a II. József kori I. katonai felmérés térképe is rög
zíti, tehát ez az út még hosszú évszázadokon át is hasz
nálatban lehetett. Az 58/b lelónelyet átszelő út legna
gyobb megfigyelt szélessége 7,5 m volt. Két periódusát
tudtuk megkülönböztetni. Vágott kohászati objektumo
kat, de az alatta levő ércpörkölők hamus, faszenes be
töltése az út szintjén is jelentkezett, vagyis az erősen
erodálódó domboldalon levő út nem lehetett sokkal ké
só'bbi az alatta levő kohászati jelenségeknél. Ráadásul
az út felszínén avar korinál fiatalabb leletet nem, de
annál több vassalakot találtunk.
A vaskohászati telep közelében, a fent említett víz
folyástól Ny-ra, a kohóteleptó1 mindössze 400-500 m
re tárta fel a közelmúltban Bárdos Edith a Kárpát-me
dence eddig ismert egyik legnagyobb avar kori temető
jének egy részletét, mintegy két és félezer sírt. Az eb
ben a temetó'ben is sejthető germán (langobard, gepi
da) népesség jellegzetes pecsételt kerámiája, hatcölö
pös háztípusa, valamint bronzból és vasból készült fül
kanalas hajtűi és pipereeszközei tűntek fel az általunk
jelenleg kutatott kohótelepen is.
Munkatán;ak: Hornok Péter, Somogyi Krisztina, Var
ga Sándor régészek; Barta Gábor, Bánhalmi Ildikó, Gyer-

gyádes Tibor, Molnár László, Szőke Gábor, Vajdics Ist
ván technikusok.
LTALLINA ZSOLT

Li 38 . Zomba, Felső-Patlan
(Tolna megye) Kö
2005. április 6-i terepbejárásunk során Zomba É-i szélé
tó1 kb. 2 km-re ÉK-re, a Patlani-víz K-i oldalán magaso
dó széles dombhát teljes szélességében középkori csere
peket gyűjtöttünk, a patakkal párhuzamosan kb. 600 m
hosszan. A domb 150 m magas tetején, nagyjából a le
lónely közepével egy vonalban nagy területen, ritkán
látható intenzitásban figyeltünk meg középkori temp
lomra utaló tégla- és kőtörmeléket, valamint több tucat
kiszántott csontvázhoz tartozó embercsontot. A mély
szántás hihetetlen pusztítást végzett, az építőanyag köz
pontjának számító kb. 20x15 m-es helyen a törmelék
szinte összefüggően borította a felszínt. A település a
középkori Patlan faluval azonosítható, amelynek egy
háza a felszínró1 eló"került S-végű hajkarika alapján ko
rai eredetű lehet.
Munkatárs: B. Kohári Gabriella (KÖH, Pécs).
K. NÉMETH ANoRÁs - ÓooR JÁNOS GÁBOR
Li 3 9. Zsen nye, Megye eleje-dűlő
(Vas megye) B, Á. Kö
2005. április 5-én helyszíni szemlét végeztem a község
ÉNy-i határában. A gutatöttösi határhoz közel, a Zsennyé
re leágazó műúttól Ny-ra, a Megye eleje nevű dűló'ben
és attól É-ra, a Cecília (Cicerle) kápolnától D-re találha
tó területen két, egymástól nagyjából elkülönülő lelő
helyet lokalizáltunk.
Az egyik a bányatelek É-i részében, közel a kápol
nához, egy kis dombocskán található. Árpád-kori és kö
zépkori kerámiát gyűjtöttünk. Kiterjedése 100x120 m,
iránya É-D.
A másik az eló'bbitó1 D-re mintegy 200 m-re, köze
lebb a Sorok-patakhoz, egy a tájból jobban kiemelkedő,
elnyúló, K-Ny-i dombocskán található. Bronzkori kerá
miát gyűjtöttünk. A lelónely igen intenzívnek tűnik,
220x250 m kiterjedésű, K-Ny irányú.
Jelenségeket egyik helyen sem figyeltünk meg.
Munkatárs: Vámos Gábor.
ILON GÁBOR

Li li O . Zsira, Belső két á rokköz
(Vas megye) Ró, Kö
2005. október végén-november elején szélerőműpark
létesítését megelőző terepbejárást végeztünk a telepü
lés határában. A leendő 2 sz. erőmű helyén római kori,
a 6. sz. erőmű helyén középkori edénytöredékeket gyűj
töttünk. A leletek a soproni Liszt Ferenc Múzeum Ré
gészeti osztályára kerültek.
ILON GÁBOR
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