
Vecsés 5 6 .  l e l ő h ely 

(Feri hegy-dű lő) sza rmata sírjai 
(Pest megye) 

1 998 márciusában, Vecsés terepbejárása során ta
pasztaltuk, hogy a Ferihegy 2. kifutópályák közelé
ben levő, ősszel felfedezett 56. lelőhelyen földmun
ka folyik. A lelőhelyet keresztező, mintegy 40 
méteres sávot lehumuszoltak, a sáv északkeleti ré
szén töltés húzódik, egy Ferihegy felől épülő csator
na kiemelt árka megközelítette a lelőhely Ny-i szé
lét. E munkákról nem volt előzetes tudomásunk. A 
lehumuszolt részeken és a félretolt humuszkupaco
kon sok bronzkori - a jellegzetes töredékek a makói 
kultúra leletei - és szarmata-késő szarmata edénytö
redéket találtunk. 

A lelőhely Vecsés belterületétől ÉK-re, a Feri
hegy 2. repülőtér déli sarka mellett (Ferihegy-dűlő 
DK-i végénél) , egy ÉK-DNy irányú magaslaton terül 
el, 1997-ben déli végét találtuk meg. Ásatás közbeni 
bejárással nyugati szélét lehetett tisztázni, ekkor de
rült ki, hogy a kész csatornaárok már átlépte a lelő
hely szélét ( 1 .  tábla) . Az épülő csatorna a Ferihegy 
2B. Terminál csapadékvizeit vezeti el a lelőhelytől 
keletre levő Maglódi-csatornába, az 56. lelőhelyen 
is áthaladó része tározóvá bővül. A csatornaépítés 
miatt szükséges mentő feltárás költségeit az építtető 
Ferihegy Utasterminál Fejlesztő Kft. (Bp.) fedezte, a 
feltárásra május 4-28-ig került sor. Ásatási terüle
tünk az épülő csatorna torkolatától (kitűzésének 0 
pontja) 100-225 méterre ÉNy-ra levő 16-1 7 m szé
les sáv, a leendő árok és tározó lelőhelyet átszelő te
rülete. A feltárandó területről géppel távolítottuk el 
a humuszolt felületen elterített, 10-40 cm vastag 
friss feltöltést, a szántott humusz maradékát és a 
szubhumuszt. Az objektumok foltjait egynemű alta
lajon körvonalaztuk gépi és kézi nyeséssel. 

38 objektumot találtunk: két újkori árok az ása
tási területet o+ 1 1 5 méternél keresztező töltés szé
lei alatt, 30 gödör, gödörrészlet és 3 árokrészlet, va
lamint 3 késő szarmata sír. A gödrök többsége - a 
jellegzetesebb leletek alapján - a Makó kultúra tele
püléséhez tartozik, egyetlen árokrészlet sorolható 
biztosan a felszíni leletek jelezte szarmata - késő 
szarmata településhez ' .  

Az ismertetendő három temetkezés a feltárási 
terület ÉNy-i részén ( 1 .  tábla) , egymástól 7-9 
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Sa rmati a n  g raves at the 

Vecsés 56 site ( Feri hegy- d ű l ő) 
(Pest County) 

We found during field survey at Vecsés in March 1998 
that earth works were going on at site 56 that had been 
discovered near the airstrips of Ferihegy 2 airport the 
previous autumn. On a stripe of about 40 m, which 
crossed the site, the humus was removed. There was an 
earthen bank along the northeastern part of the stripe 
and the trench of a channel dug from the direction of 
Ferihegy ran close to the western side of the site . We had 
not been notified about the earth works. We collected 
many sherds from the Bronze Age (characteristic frag
ments of the Makó culture) and the Sarmatian - late 
Sarmatian period in the area from where the humus had 
been scraped and in the soil that had been pushed aside. 

The site is located northeast of Vecsés at the south
ern corner of the Ferihegy 2 airport (SE end of the Fe 
rihegy-dűlő) on a NE-SW directed knoll. ln 1 997 we 
found its southern end. The field surveys during the 
excavations located the western edge of the site and we 
found that the trench of the channel went over the bor
der of the site (Plate 1 ) .  The channel carries precipita
tion water from the terminal Ferihegy 2B to the Magló
di-canal east of the site and widens into a reservoir at 
the place where it crosses site 56. The rescue excava
tions necessitated by the construction of the channel 
were financed by the investor Ferihegy Utas-terminál 
Fejlesztő Kft. (Budapest) , and they were conducted 
between 4 and 28 May. The excavation territory was a 
16- 1 7  m wide stripe 100-225 m NW of the designed 
mouth of the channel (0 point) , which intersected the 
area of the future channel and reservoir. We used a 
scraper to remove the 10-40 cm thick fresh filling, 
which had been spread on the area to replace the 
scraped off humus, the remains of the ploughed humus 
and the subhumus. The features appeared on the ground 
after mechanic and manual scraping. 

We found 38 features: two modern trenches that ran 
under the edges of the bank that intersected the excava
tion area at o+ 1 15 m, 30 pits and pit fragments, 3 trench 
fragments and 3 late Sarmatian graves. Most of the pits 
belonged to the settlement of the Makó culture as sug
gested by the characteristic finds. A single trench frag
ment belonged certainly to the Sarmatian - late Sarmat
ian settlement, which was indicated by surface finds. 1 
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méterre került elő. (A régészeti objektumok rendel
tetésüktől függetlenül, folyamatosan kaptak sorszá

. mot, a sírokét zárójelben jelezzük.) 

1. sír ( 12.) - 1. tábla 
Közvetlenül a szántott humuszréteg alatt a talajmű
veléssel jórészt elpusztított sír részlete, melyben a 
lábszárcsontok és a bal combcsont, a felsőtestből 
néhány csigolya maradt helyben. A DK-ÉNy-i ten
gelyű sírgödör DK-i fele elpusztult, ÉNy-i része 1-5 
cm mélységben maradt fenn. Sírgödör sz: 60-65 cm, 
mélysége kb. 25-30 cm a építkezés előtti felszíntől, 
tájolása: DK 1 40°. Vázrészlet tájolása: DK 134". 

Melléklet: bal lábfejnél Ny felé dőlt, összerop
pant edényke, a gépi nyeséssel is megsérült, erősen 
hiányos. Szürke, finoman iszapolt, homokkal és apró 
kavicsszemekkel soványított anyagú, korongolt. Ki
hajló pereme belső, felső részén hornyolat, oldalán 
sekély árkok futnak körbe, fenekén a korongról hu
zallal vagy vékony zsineggel történt levágás nyomai. 
M: 1 2 ,9 cm, pá: kb. 10,5 cm, Iá: 1 2  cm, fá: 5 ,2  cm. 

2. sír (2 1 .) - 2. tábla 
A 20. és 2 2 .  bronzkori gödröket részben fedő, nagy
méretű téglalap alakú, szürkés agyaggal kevert feke
te humuszos sírfolt 30-35 cm-rel a szántott humusz 
alatt, világosszürke agyag altalajban. Sírgödör H: 
278 cm, sz: 102-1 10  cm, mélysége kb. 65-70 cm az 
építkezés előtti felszíntől, kibontott része 5-1 1 cm. 
Sírgödör tájolása: DK 13  7". Sírgödör DK-i részén fi
atal nő váza, bal láb kissé behajlítva. Medence, 
mellkas, kéz- és lábfejek bolygatottak, a koponyát a 
gépi nyesés megsértette. Váz h: 147-148 cm. Sír
földben őskori cserepek és állatcsontok. 

Mellékletek: 
l .  Koponyától ÉK-re, 2-3 cm-rel a sírfenék fölött, 

féregjáratokkal bolygatott fekete és sötétbarna 
fakorhadékon és korhadék mellett vékony 
bronzlemez töredékek és egy vastagabb lemezből 
kivágott, derékszögben hajló pántszög. Szög szé
les végén forrasztóanyag. A szög közelében levő, 
aranyozott lemeztöredékeken kerek mélyedés
részletek, az egyik töredéken szeglyuk részlete. 
Lemezvastagság 0,01 5-0,02 cm; a szög kiterített 
h: 1 , 2  cm, sz: 0,4-0, 1 4  cm, lemezvastagsága 
0,07 cm. 

2 .  Bronztükör az l .  melléklet déli oldalán, 2-3 cm
rel a sírfenék fölött, hátlappal felfelé. Alatta az 
l .  melléklethez tartozó korhadékfoltok, pereme 
alatt kis lemeztöredék. Domború előoldala óno
zott volt, a fényezett bevonatot a korrózió nagy
részt eltüntette. Előoldali peremén, két keskeny 

The three burials that will be described in the fol
lowings were found in the NW part of the excavated ter
ritory (Plate 1) 7-9 m from each other. (The archaeolog
ical features were given numbers in the order they were 
discovered independent of their functions. Those of the 
graves stand in brackets.) 

Grave 1 (no. 12) - Plate 1 
It was the fragment of a mostly destroyed grave under 
the ploughed soil. The bones of the legs, the left thigh
bone and a few vertebrae remained in original position. 
The SE half of the SE-NW directed grave was 
destroyed, the NW side remained intact to a depth of 
1-5 cm. The width of the grave was 60-65 cm, its depth 
was 25-30 cm from the surface prior to the construc
tions. Its orientation was SE 140°. The orientation of the 
skeleton was SE 134°. 

Grave good: A small broken vesse! tilted to the west 
at the left foot. It was injured during the mechanic 
scraping, parts of it are missing. The wheel-thrown grey 
vesse! was tempered with small pebbles and sand. There 
is a groove on the inner upper side of the outverted rim, 
shallow grooves run round the side and the bottom 
shows traces where the vesse! was cut off with a wire or 
a narrow thread. H: 1 2 .9 cm, Rd: ca. 1 0. 5  cm, Md: 1 2  
cm, Bd: 5 . 2  cm. 

Grave 2 (no. 2 1 )  - Plate 2 
The large, oblong-shaped grave was füled in with black 
humus mixed with greyish clay. It appeared 30-35 cm 
under the ploughed soil in the light grey ground and it 
partly intersected Bronze Age pits nos 20 and 2 1 .  The 
length of the grave was 278 cm, its width measured 
102-1 10  cm. It was 65-70 cm deep from the surface 
prior to the constructions, and 5-1 1 cm deep from the 
scraped surface. The orientation of the grave was SE 
137°. The skeleton of a young woman was found in the 
SE part of the grave with the left leg slightly flexed. The 
pelvis, the chest, the feet and the hands were disturbed, 
the skull was injured during the mechanic scraping. The 
length of the skeleton was 1 47-148 cm. Prehistoric 
sherds and animal bones were collected in the filling of 
the grave. 

Grave goods: 
l .  Fragments of a thin bronze plate and a nail, which 

was cut from a thicker plate and bent at a right angle 
were found on and beside black and dark brown 
crumbled wood disturbed by wormholes NE of the 
skull, 2-3 cm above the bottom of the grave. Solder 
was detected on the wider terminal of the nail. 
There are round depression fragments on the gilded 
plate fragments found near the nail. One preserved 
the fragment of a rivet hole. Thickness of the plate: 
0 .01 5-0.02 cm; spread length of the nail: 1 . 2  cm; 
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sávban ón forrasztóanyag. Peremének egyenet
lenségei, hiányai öntési hibák. Á: 6-6,3 cm, vas
tagság 0,07-0, 14  cm. 

3 .  Nyakrészen, részben a koponya és  álkapocs alatt 
16 db gyöngy: 1 db lecsiszolt sarkú téglatest ala
kú ( 1 , 1  x 0,7 x 0,35 cm) karneol-, 1 db korong 
alakú (á: 1 ,2 cm, h: 0,4 cm) és 1 db ovális alakú 
és átmetszetű ( 1 ,5 X 1 , 2  X 1 cm) borostyán-, 1 3  
db  korallgyöngy é s  gyöngytöredék (h: 0,9-2 
cm) . Mellkason és a kézfejeknél további 6 db 
gyöngy: 1 db lecsiszolt sarkú téglatest alakú 
(0,8 x 0,5 x 0,4 cm) karneol-, 4 db korallgyöngy 
(h: 0,7- 1 ,6 cm) , 1 db lapos, hatszög alapú hasáb 
alakú, sötétlila üveggyöngy (h: 1 ,3 cm) töredé
ke. 
A jobb csecsnyúlvány zöldesre színeződött, „oko
zóját" nem találtuk. 

3. sír (27.) - 3. tábla 
Agyagszemcsékkel kevert, fekete humuszos sírfolt, 
ÉNy-on szürkés agyag, DK-en agyagos homok alta
lajban, kb. 15 cm-rel a szántott réteg alatt körvona
lazva. Kissé szabálytalan téglalap alakú sírgödör, ke
rekített sarkokkal. Sírgödör h: 239 cm, sz: 97-107 
cm, mélysége kb. 50-55 cm az építkezés előtti fel
színtől, kibontott része 2-9 cm. Sírgödör tájolása 
DK 138°. A DK felé lejtő sírfenéken és felhajló ol
dalon kéregszerű, kemény felület. Fenéken 1-3 cm 
vastag szürke, agyagos homok betöltés, fölötte a hu
muszos, agyag- és faszén szemcsékkel kevert sírföld. 
A gödör hossztengelyében felnőtt férfi váza háton, 
nyújtott végtagokkal. Váz h: 164 cm. A gépi nyesés 
megsértette a lábcsontokat, a jobb medencelapátot 
és a koponyát, mellkas és nyakrész bolygatott (rág
csálók) . 

Mellékletek: 
1 .  Sárga, finoman iszapolt anyagú, korongolt tálka 

a jobb sípcsont belső oldalánál, talpán állva. 
Kissé kihaj ló, kerekített perem, meredek oldala 
alján hangsúlyos törésvonal. Alsó része fordított 
csonkakúp alakú, alacsony, enyhén homorú 
talppal. Peremét a gépi nyesés szétzúzta. M: 5 
cm, pá: 10,6 cm, fa: 4 cm. 

2 .  Oldalt lehaj lított lábú, kéttagú bronzfibula a bal 
könyök és a gödörszél között, 5-8 cm-rel a fenék 
fölött. A rugótekerccsel ferdén felfelé álló fibulát 
a nyesés megmozdította, a rugó kitört a kengyel 
nyúlványából. Félkörös kengyele háromszög át
metszetű, mindkét végénél rövid, téglalap met
szetű résszel, ami a kengyel és láb találkozásánál 
kétoldali bevágással tagolt. Láb metszete három
szög, a lehajló tűtartó lemezzé vékonyodik. Tű
szerkezete bronz, a belső ívvezetésű, hosszú ru-
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width: 0.4-0. 14  cm, thickness of the plate : 0.07 cm. 
2. A bronze mirror south of grave good no. 1 ,  2-3 cm 

above the bottom of the grave with the reverse 
upside. Spots of crumbled wood from grave-good 1 
were found under it and a small plate fragment 
under the edge. The convex frontal side was tinned, 
the polished coating was mostly removed by corro
sion. Tin solder could be observed in two narrow 
stripes on the edge of the frontal plane. The irregu
larities and defects of the edges are casting failures. 
Diam: 6-6.3 cm, thickness: 0.07-0. 14 cm. 

3. 16  beads at the neck, partly under the skull and the 
jaw: 1 oblong-shaped carnelian bead with smoothed 
corners ( 1 . 1 X 0. 7 X 0.35 cm) , 1 disc-shaped (D: 1 . 2  
cm, L :  0.4 cm) and 1 oval amber bead ( 1 .5 X 1 . 2  X 1 
cm) , 1 3  coral bead s and fragments (L: 0. 9-2 cm) . 6 
more beads were found on the chest and at the 
hands: 1 oblong-shaped carnelian bead with 
smoothed corners (0.8 x 0.5 x 0.4 cm) , 4 coral beads 
(L: 0. 7-1 .6 cm) , 1 flat, prismatic dark lilac glass bead 
fragment on hexagonal bases (L: 1 .3 cm) . 
The right mastoid was discoloured to green, we have 
not found the origin of the discoloration. 

Grave 3 (no. 2 7) - Plate 3 
The grave was filled in with black humus mixed with 
clay grains. ln NW is appeared in greyish clay, in SE in 
clayey sand about 15 cm under the ploughed soil. The 
grave had a somewhat irregular oblong shape with 
rounded corners. The length of the grave was 239 cm, 
its width measured between 97 and 107 cm. Its depth 
was about 50-55 cm from the surface prior to the con
structions and 2-9 cm from the levei of appearance. Its 
orientation was SE 1380. A crust-like harci surface indi
cated the bottom of the grave, which sloped toward SE 
and the bent upward at the sides. A 1-3 cm thick grey, 
clayey sand filling lay on the bottom of the grave over
lain by humic soil mixed with clay and charcoal grains. 
The skeleton of an adult male lay in the longitudinal 
axis of the grave with extended limbs. The length of the 
skeleton was 164 cm. The mechanic scraping injured the 
bones of the lower limb, the right pelvic bone and the 
skull, while the chest and the neck were disturbed by 
rodents. 

Grave-goods : 
l .  A yellow wheel-thrown small bowl of finely levigated 

material was found standing at the inside of the right 
fibula. The rim is slightly outverted and rounded and 
there is an emphasised carination at the bottom of 
the steep wall. The lower part is inverse truncated 
cone-shaped, low with a somewhat concave foot. 
The rím was destroyed by mechanic scraping. H: 5 
cm, Rd: 10.6 cm, Bd: 4 cm. 

2 .  A two-piece bronze brooch with the foot returned 



gótekercs tengelye vashuzal. H: 4,2 cm, sz: 2 ,4 
cm, m: 1 , 7  cm. 

3 .  Vaskés a bal combcsont felső részén, heggyel a 
gödörszél, fokával a medence felé, hegye 5,  
nyélvége 2 cm-rel a gödörfenék fölött. Széles, 
vaskos penge foka ívelt, éle kb. középig egyenes, 
majd ívelt a lekerekített hegyig. Középső állású, 
ívben balra hajló nyélnyúlványon hosszirányú 
farostok. H: 16,6 cm, penge h: 10 cm, sz: 3 cm, 
v: 0,6-1 cm. 

4. Vascsat a bal szeméremcsont mellett, tövissel a 
váz jobb oldala felé, 2-4 cm-rel a gödörfenék 
fölött. Ovális, elől megvastagodó csatkarika, a 
lapos tövis felhajló vége alig nyúlik túl a csatka
rikán. Csattest felső lemeze és a karikán aláhaj 
lított része hiányos, alsó lemeze hiányzik, a két 
lemez 1 ,5 mm vastag anyagot. fogott közre. 
Csattesten téglalap alakú, 1 ,8 X 0, 7 X 0,2 cm-es 
lapocska, közepén lapos szegecsfej , a csatlemez 
belső oldalán a letört szegecsszár. H: 4 cm, sz: 
3 ,4  cm, csatkarika elől kb. 0,6 X 0,5 cm-es át
metszetű lehetett. 

5 .  Erősen korrodált bronzpénz a keresztcsont fölöt
ti csigolya jobb oldala alatt. Előoldalt borító, 
vastag, hiányos korróziós rétegen a jobbra néző, 
sugárkoronás mellkép részletei (sugárkorona és 
szalagjai, haj , a köpeny néhány ránca) , néhány 
kiemelkedő betűtöredék a köriratból. Hátoldali 
éremképből semmi sem látszik, felső peremnél 
5 x 8  mm-es felületen a korróziótól átitatott, vá
szonszövésű textildarabka. Á: 1 ,  79-2,06 cm. 

6. Szájjal DNy felé dőlt üvegpohár a két lábszár 
között, az l .  számmal jelzett tálka DK-i oldalá
nál. Átlátszó, enyhén zöldes árnyalatú, színtelen 
üveg, sok apró buborékkal. A vékonyfalú pohár 
oldala összeroppanva szétterült, vastagabb fene
ke apró darabokban, de összefüggően, függőleges 
állásban maradt fenn. Pereme enyhén kihajló, 
majd felálló, peremszél befelé ferdén lemetszett. 
Oldala meredek, fenék felé ívelten szűkülő. Ke
rek átmetszetű talpgyűrű, fenék közepe felnyo
mott. Falvastagság a peremnél 0, 1-0, 1 2  cm, ol
dal közepénél 0,06-0,07 cm, fenéken 0,25-0,4 
cm. M: kb. 10 cm, pá: 6-7 cm lehetett, fá: 
4,3-4,4 cm. 
Mellkas jobboldali, alsó részén apró bronz korró
zió töredék, bal térd közelében vasrozsda töre
dék. 

A három temetkezés délkeleti tájolása, a háton, 
nyújtott végtagokkal fekvő vázak, az edények lábfe
jek közelébe helyezése ( 1 .  és 3 .  sír) megfelel a szar
mata temetők rítusának. Koporsóra utaló elszínező-

l ao 

was found between the left elbow and the side of the 
pit, 5-S cm above the bottom. Scraping dislocated 
the brooch that lay slanting with the spring up, and 
the spring broke from the wings. The semicircular 
bow is triangular in cross-section. There were each a 
short part of oblong-shaped cross-sections at the two 
terminals, which is segmented with grooves on both 
sides at the joining of the foot and the bow. The foot 
is triangular in cross-section, the catchplate is bent 
clown and tapers to a plate. The pin structure is 
made of bronze with the cord internal, the axle of 
the long spring is an iron wire. L: 4.2 cm, W: 2.4 cm, 
H: 1 . 7 cm. 

3 .  An iron knife was found at the upper part of the 
thighbone . It pointed to the side of the pit, the han
dle faced the pelvis. The point was 5 cm, the end of 
the handle 2 cm above the bottom of the pit. The 
back of the wide, thick blade is arched, the cutting 
edge is more-or-less straight to the middle than 
arched to the rounded point. There are longitudinal 
wooden fibres preserved on the central tang, which 
is bent to the left in an arch. L: 16.6 cm, blade L:  1 0  
cm, W: 3 cm, Th: 0.6-1 cm. 

4. An iron buckle lay beside the pubic bone. The 
tongue pointed toward the right side of the skeleton. 
It lay 2-4 cm above the bottom of the grave. The 
ring of the buckle was oval, thicker at the front. The 
tip of the flat tongue was bent up, it extends only a 
little over the ring. The upper plate of the body and 
the part that was bent clown on the ring were frag
mentary, the lower plate was missing. The two plates 
enclosed a 1 .5 mm thick material. There was an 
oblong-shaped l .8 x 0.7 x 0.2  cm large plaque with a 
flat rivet head in the centre. The broken off pin of 
the rivet can be seen in the inner side of the plate . 
L: 4 cm, W: 3.4 cm, ring in front could have a cross
section of about 0.6 X 0.5 cm. 

5 .  A strongly corroded bronze coin lay under the right 
side of the vertebra above the sacral bone. The 
details of a bust can be observed on the thick, defec
tive corrosion layer on the obverse. The head with a 
radiating crown looks to the right. The radiating 
crown and its ribbons, the hair and some folds of the 
dress can be seen. Some protruding letter fragments 
also remained from the circumscription. Nothing 
can be discerned from the depiction on the inverse. 
A textile fragment of linen weaving was adhered on 
a surface of 5 x 8  mm at the upper edge. D :  
1 . 79-2.06 cm. 

6 .  A glass cup turned toward SW with the mouth was 
found between the two legs, on the SE side of bowl 
no. l .  It is a transparent, uncoloured glass of some 
greenish tint, which contains many bubbles. The 
cracked side of the thin-walled glass spread out, the 
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dést nem észleltünk a vázak szintjében egységes sír
földben. Az 1 .  sír edénykéje provinciális készítmény, 
a hasonló, fületlen bögrék a 4. századi késő római te
metkezéseknek sem ritka mellékletei (LÁNYI 1972,  
70, Abb. 41/18) . Nehezen keltezhető a 2 .  női sír. 
Gyöngyei közül egyedül a lecsiszolt sarkú karneol
gyöngyök nem fordulnak elő korai temetkezésekben. 
A viszonylag kisméretű, dísztelen tükör rokonai ko
rai és későbbi temetkezésekben egyaránt megtalálha
tók, bár a dísztelen tükrök inkább a késő szarmata 
időszakra jellemzők (ISTV ÁNOVITS - KULCSÁR 
1 993, 1 2-13,  2. típus) . A felsorolt, keltezhető sírlele
tek többsége (Dóc, Hortobágy-Poroshát, Klárafalva, 
Szeged-Alsóközpont, Szeged-Öthalom, Szentes-Sár
gapart, Tápé-Malajdok, Tiszavalk) a 3. század köze
pénél fiatalabb. A tükör melletti, aranyozott lemezes 
fatárgy-maradvány rendeltetése kérdéses, de nem 
lehetett a tükör foglalata. Fibulája, csatja és sárga 
tálkája alapján a 3. sír késő szarmata temetkezés. 
Nem határozható meg a sírlelet pénze, a sugárkoro
nás mellkép és a viszonylag vékony lapka alapján 
260 utáni bronz Antoninianus, legkésőbb 290-es 
évekbeli bronzpénz lehet. A csak rajzban rekonstru
ált (az in situ kiemelés ellenére az apró töredékeket 
eddig csak részben sikerült összeilleszteni) üvegpo
hár brigetioi párhuzama a 3. század utolsó harmadá
ra, a 4. század első évtizedeire (BARKÓCZI 1988, 78, 
43 .  típus, Abb. 86) keltezhető, egy halvány zöldes
sárga színű, hasonló talpas pohár a 4. század máso
dik felében került a szentendrei késő római temető 
2 .  sírjába (MARÓTI - TOPÁL 1980, 100, 1 .  tábla 
2/2) . 

A vecsési 56. lelőhely feltárt, a 3 .  század végére 
- 4. századra keltezhető sírjai késő szarmata temető
höz tartoznak. 

DINNYÉS ISTVÁN / ISTVÁN DINNYÉS 
Kossuth Múzem 
H-2700 Cegléd 

Múzeum u. 5 .  
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thicker bottom fel! to tiny pieces, but  the pieces 
remained in a coherent, vertical position. The rim is 
somewhat protruding and raised, the edge of the rim 
is cut obliquely towards inside. The wall is steep, 
narrows in an arch toward the bottom. The foot ring 
is round in cross-section, the centre of the bottom is 
pressed in. Wall thickness at the rim is 0. 1 -0. 1 2  cm, 
at the middle of the wall 0.06-0.07 cm, at the bot
tom 0.25-0.4 cm. H: ca. 10 cm, Rd: could be 6-7 
cm, Bd: 4.3-4.4 cm 
Theré was a tiny fragment of bronze corrosion at the 
right lower side of the chest and the fragment of iron 
rust near the left knee. 

The southeastern orientation of the three burials, 
the skeletons lying on the back with extended limbs and 
the position of the vessels near the feet (graves 1 and 3) 
fit the rite of Sarmatian cemeteries. We did not observe 
any discolourations that would suggest a coffin in the 
fillings, which were uniform in the leve! of the skeletons. 
The small vesse! in grave one was made in the province, 
similar cups without handles are frequent grave goods in 
late Roman burials from the 4'h century (LÁNYI 1972 ,  
70, Abb. 4 1/18) . Grave 2 of  a woman is difficult to  date. 
Only the carnelian beads with smoothed corners are 
missing from early burials. The analogues of the relative
ly small and undecorated mirror can be found both in 
early and late burials, although undecorated mirrors are 
more characteristic of the la te Sarmatian period (ISTV Á
NOVITS - KULCSÁR 1993 , 1 2-13 ,  type 2) . Most of the 
listed, dated grave finds (Dóc, Hortobágy-Poroshát, Klá
rafalva, Szeged-Alsóközpont, -Öthalom, Szentes-Sárga
part, Tápé-Malajdok, Tiszavalk) are younger than the 
middle of the 3rd century. The function of the remains of 
a wooden object with a gilded plate is unknown, but it 
could not be the case of the mirror. The brooch, the 
buckle and the yellow bowl suggest that grave 3 was a 
late Sarmatian burial. The coin cannot be determined. 
The bust with the radiant crown and the relatively thin 
plaque suggest that it can be a bronze Antoninianus 
from after 260 or a bronze coin from the 290's the latest. 
The glass, which was reconstructed only in drawing 
(against the in situ clearing, not all of the tiny fragments 
could be refitted) has an analogue in Brigetio. This item 
can be dated from the !ast third of the 3rd century or the 
füst decades of the 4'h century (BARKÓCZI 1 988, 78, 
type 43 , Abb. 86) . A similar light green, footed glass was 
placed in grave 2 of the late Roman cemetery in Szen
tendre in the second half of the 4'h century (MARÓTI -
TOPÁL 1 980, 1 00, Plate 1 .  2/2) . 

The graves from the end of the 3'd and from the 4'h 
centuries unearthed at site 56 of Vecsés belonged to a 
late Sarmatian cemetery. 



Jegyzetek: Notes: 

1 A feltárás gépi munkáit a Betonútépítő Nemzetközi Rt. 
(Bp.) ,  ásatási munkásokat a Terra-Apollon Kft. (Bp.) 
biztosította, a feltáráson részt vett Borsos Hedvig resta
urátor (Kossuth Múzeum) . Leletanyag a ceglédi Kos
suth Múzeumban, leltározatlan. A restaurátori munká
kat Borsos Hedvig és Kövicsné Mala Enikő végezte, 
akiknek ezúton is köszönetet mondok. 

1 The machines for the mechanic works of the excavations 
were provided by the Betonútépítő Nemzetközi Rt. (Bp. ) ,  
the excavation workers came from the Terra-Apollon Kft. 
(Bp.) . Hedvig Borsos restorer (Kossuth Museum) took part 
ín the excavations. The find material is deposited in the Kos
suth Museum ín Cegléd, it has not yet been taken into 
inventory. Resoration was made by Hedvig Borsos and Enikő 
Kövicsné Mala, whom I would like thank for their work. 
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