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A jelentésekben előforduló korszakok jelkulcsai: 

ő Őskor Prehistory 

Pa Őskőkor Paleolith Age 

Me Mezolitikum Mesolith Age 

u Újkőkor Neolith Age 
R Rézkor Copper Age 
B Bronzkor Bronze Age 

v Vaskor !ron Age 

Szk Szkíta kor Scythian Age 
LT La Téne-kor La Tene Period 
Ró Római kor Romon Period 
Sza Római kori barbár Sarmathian Age 
N Népvándorlás kor Migration Period 
Ge Germán kor German Period 
A Avar kor Avarian Period 
Ka Karoling kor Karolingian Period 
H Honfoglalás kor Period of the 

( I O'h e A. D.J Hungarian Conquest 
Kö Középkor Middle Age 
Á Árpád-kor Arpadian Period 
Kk Késő középkor Late Middle Age 
Tö Török kor Turkish Period 
Kú Kora újkor Ear!y Modern Age 

ú Újkor Modern Age 
I Ismeretlen kor Unknown Period 

0 Régészeti jelenség No archaeologica! 

nélkül features 
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1 .  Abony, Blaskó-dűlő 
( Pest megye) Szk 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 65. sz. lelő
helyen. 

Az Abony-Újszász műúttól keletre a főút nyomvo
nala egy magas dombvonulaton halad át, melynek ke
leti szélén van az Abony 62. lelőhely (szórványlelet) . 
Próbafeltárást a dombhát régészeti érdekű területére, 
a 86+250-86+900 km-szelvénybe terveztünk. Az 5-6 m 
relatív magasságú dombvonulat nyugati részén a hu
muszréteg leszedésekor hamvasztásos sírok kerültek elő. 

A próbafeltárást a 86+215-680 km-szelvényben vé
geztük el 2003. június 24-26-án. Kutatóárkunk Ny-i 
megnyújtásával a magaslat lejtőjét is vizsgáltuk. (A 
86+ 700-900 km szakasz, a Abony 62. lh. nem kisajátí
tott terület, ezért vizsgálata 2004-re maradt.) A 2 m szé
les kutatóárokban a humuszolás szakfelügyelete során 
már észlelt hamvasztásos sírok és néhány más régésze
ti objektum került elő a 86+250-380 km-szelvényben, 
a 86+450-680 km-szakaszon pedig újkori beásások, osz
lopgödrök. A próbafeltárás területe 655 m2• 

A szkíta temetőrészlet feltárására július 14. és au
gusztus 18. között került sor a főút és a földút közötti 
területsávon, 9271 m2-en. A gyakran sekély temetkezé
sek egy részét már a mezőgazdasági művelés, majd a 
gépi földmunka megsértette. A temető a feltárt résztó1 
északi és déli irányban folytatódik. 

Feltártuk a temető 162 sírját, valamint 58 további 
objektumot. Utóbbiak közül a 204. objektum a szkíta 
temetőhöz tartozik, talán áldozóhely lehetett. Néhány 
objektum egyértelműen új, jelenkori beásás a temető 
keleti szélénél, a többségük (fó1eg kisebb gödrök) kora 
leletanyag hiányában bizonytalan. 

A temető 162 sírja közül csontvázas temetkezés 76. 
Nyújtott vázas 10, bal oldalán zsugorított 20, jobb olda
lán zsugorított 30, felhúzott lábú 2 temetkezés, bizony
talan rítusú további 14, erősen sérült temetkezés. A 86 
hamvasztásos sír közül szórthamvas 56, urnás 26, bi
zonytalan hamvasztásos 4 temetkezés. 

67 sírban volt valamilyen mellékkelt. Jellemzőek a 
korongolt tálak és magasfülű bögrék. A nagyobb méretű 
edények, urnák többnyire hiányosak, fó1eg a kézzel for
mált edények rossz megtartásúak. Jellegzetes leletek: 
bronz hajkarikák, rovátkolt díszű bronz karperecek, sze
mes és egyszerű piros, kék üveggyöngyök, kauri csüngők, 
agyagpecsétló1<, vaskések (a 110. szórthamvas sírban csont
lemezes nyelű nagyobb kés), pont-kör díszes csontlapok, 
vas lándzsahegyek, bronz nyílhegyek. A 76. nyújtott vázú 
férfi sírban jó megtartású vasfokos, vaskés, medencéjé
ben kiskérődző csontjai kerültek elő. Kiemelkedő a 171 .  
urnás temetkezés: 4 db aranyozott bronz hajkarika, ro
vátkolt díszű bronz karperec-pár, gerezdekkel tagolt or
sógomb, tagolt-gerezdelt üveggyöngyök. A 108. sír zsu
gorított női(?) váz bal oldalán csiszolt kóoalta is volt. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 
POLGÁR ZOLTÁN - DINNYÉS ISTVÁN 

2 .  Abony, Elsővíz- , Tót-Gyu rka-szék-dűlő 
( Pest megye) B,  Sza , Á 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 49. sz. leló11e
lyen. 

A Kisbalaton-ér keleti partján és attól keletre levő, 
nagy kiterjedésű leló11elyen (AVK, szarmata és Árpád
kori település) áthalad az Abony-Újszilvás műút és a 
főút 82+820-83+850 km-szelvénye. A főúti nyomvona
lon a humuszréteg leszedése során megfigyelt objektu
mok a lelőhely kiterjedését megnövelték. Feltárását a 
Ny-i lelőhelyrészen, a főút 82+820-83+000 szelvényé
ben kezdtük el. Ezen a részen 176 telepobjektum került 
elő. Négy nagyméretű objektum a foltokból előkerült 
edénytöredékek szerint kora bronzkori. A gödrök, az ár
kok, néhány ház és szabadtéri kemence részben szar
mata, részben Árpád-kori településhez tartozik. Néhány 
újkori objektum is van a területen. 

A Kisbalaton-ér partján feltártunk 90 telepobjektu
mot. A 15 árokrészlet többsége az ér felé halad, részben 
az érrel párhuzamos árokba torkollik. A gödrök többsé
ge kerek, változó mélységű, alakú verem, részben szar
mata, részben Árpád-kori, viszonylag szegényes lelet
anyaggal. Feltártunk egy megszokott Árpád-kori házat 
vájt kemencével és két szabadtéri kemencét. 

A lelőhely feltárása 2004-ben folytatódik. A lelet
anyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

3 .  Abony, Kisbalaton-dűlő 
(Pest megye) U ,  B, Sza, Á 

POLGÁR ZOLTÁN 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 48. sz. lelóne
lyen 2003. szeptember 5 .  és október 27. között. 

A Kisbalaton-ér nyugati partján elterülő lelőhely
nek a főút (szakmai egyeztetés alapján) 82+635-82+ 775 
km-szelvényében és a baloldali földút 82+600-82+680 
km-szelvényében lévő részén, 5335 m2 területen 134 ré
gészeti objektumot tártunk fel négy korszakból. A lelő
hely Ny-i kiterjedésének meghatározásához három szon
dát is húztunk. 

Késő újleó1eori 5 gödör és 3 zsugorított vázas temet
kezés, utóbbiak közül a 121. sz. sírban négy nagymére
tű mészkőgyöngy volt a koponya alatt-mellett, feltehe
tően nyaklánc részei. 

Két gödör kora bronzlwri, az egyikbó1 eló1<erült bel
ső díszes táltöredék alapján a makói kultúrához sorol
hatók. 

A lelőhelyen szarmata temető is van, melyből az 
ásatási területen 14 körárkos és két árokkeret nélküli 
sírt tártunk fel. A sírokat övező árok a DDK-i oldalon 
nyitott. Mindegyik sír ki volt rabolva, feldúlva, a vázak 
szétszórt csontjainak egy része nem is maradt a sírgö
dörben. Egyedül-a 120;- sz. sír volt kevéssé, csak- a- mell
kasi részen bolygatott. „Leletgazdagnak" a 39. árokke
retes sír nevezhető 38 db színes üveggyöngyével, két 
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ezüstfibulájával és egy bronzveretével. A kevés keltező 
lelet alapján a temetőrészlet 3. századi. A 2. sz. temet
kezésbó1 kopott Galba (68-69.) denarius került elő. 

Az Árpád-hari településrészletet 4 félig földbe mé
lyített ház, 2 szabadtéri kemence, 28 gödör, 5 árokrész
let képviseli, valamint a Ny-K-i tájolású 59. sz. sír, mely
ben a koponya mellett nyitott, végei felé keskenyedő 
ezüstkarika került elő. A kemencés házak megszokott 
Árpád-kori típusúak, ágasfás-szelemenes tetőszerkezetre 
utaló cölöplyukakkal. Két ház kemencéjének és az egyik 
szabadtéri kemencének az alja állatcsontokkal és edény
töredékekkel volt kirakva. A leletanyag (kerámia, állat
csontok) nem bőséges. A feltárás 54 telepobjektuma le
let nélküli. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

Li .  Abony, Kis Mihály-tó-dűlő 
(Pest megye ) Sza 

POLGÁR ZOLTÁN 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 41. sz. leló11e
lyen. 

A leló11ely a főút és az Abony-Újszász műút keresz
teződésénél, nagyrészt attól Ny-ra terül el. Ny-i kiterje
désének vizsgálatára próbafeltárást végeztünk július 3-
4-én a főút 85+075-85+650 km-szelvényében. A 2 m 
széles kutatóárokban 85+620 km-nél egy szabadtéri 
kemence került elő, a közelében húzott 2. szonda üres
nek bizonyult. A próbafeltárás területe 1391 m2• 

A július 22-én megkezdett megelőző ásatás közben 
a 85+650-85+845 km főúti szakaszt és a lelőhely K-i ré
szén levő útkorrekció 8171 m2 területét próbafeltárás
ként vizsgáltuk át. A lelóbelyen a főút 85+845-86+000 
km szelvényében és a baloldali földúton 8400 m2 feltá
rását október 10-én fejeztük be. 

A héső szarmata település 213 telepobjektumát (há
zak, gödrök, árokrészletek, kutak, füstölők) bontottuk 
ki, őskori objektum a területen nem került elő. A 83. 
km környékén és az útkorrekció területén fó1eg újkori, 
részben egyértelműen 20. századi objektumokat talál
tunk. A késő szarmata településen 5 házat tártunk fel, 
részben központi cölöp lyukkal, részben szelemenes nye
regtetőre utaló, a hossztengelyben levő cölöplyukakkal. 
Kiemelendő a 78. ház, melynek padlószintjén vastag, 
többszöri megújításról tanúskodó rétegsort figyeltünk 
meg, a ház tetőzetét központi oszlop tartotta. Két, elté
rő típusú kutat tártunk fel, az egyik szabályosan meg
ásott függó1eges oldalú kút, a másik egy jellegzetes, úgy
nevezett „csordakút" volt. Betöltődésüknek fó1eg felső 
rétegében bőséges leletanyagot találtunk, mélységük 3-
4 m közötti. Több gödör kisebb agyagbányának bizo
nyult. A gödrök többsége a korszakra általánosan jel
lemző úgynevezett méhkas alakú gödör volt, több-ke
vesebb leletanyaggal, szórványosan paticF és salaktö
redékekkel. Különösen nagy mennyiségű salak volt a 
95 .  természetes betöltődésű gödör felső harmadában, 

közelében tehát műhely lehetett. A település salaklele
tei között vastartalmúak és üvegolvasztásra(?) utalók is 
vannak. A 193. sz. nagyméretű gödörben felnőtt férfi 
fejjel lefelé begyömöszölt vázát bontottuk ki. Három 
nem megszokott kialakítású füstölőkomplexum közül a 
135. kürtőjében függőleges, kb. 15 cm átmérőjű járat
furat vezetett a felszínró1. 

A leletanyagra az összességében gazdag, változatos 
és jellegzetes késő szarmata kerámia a jellemző. A fino
man iszapolt, korongolt kerámia késői típusai (tálak, po
harak, korsók, gömbtestíí edények, tárolóedények) szür
ke-fekete és pirosas színben, gazdag méret- és forma
változatban fordulnak elő, gyakran besimított díszítés
sel. Nem ritkák a sötétpiros festésű csészék, tálak sem, 
néhány terra sigillata utánzat és terra sigillata töredék 
színesíti a kerámiát. Nagy számban kerültek elő a ho
mokos-kavicsos soványítású korongolt edények (zömmel 
fazekak) töredékei. A kézzel formált, durva kerámia 
(többnyire fazekak) közül kiemelendő a bekarcolt vo
nalköteggel és beszurkált pontszakaszokkal díszített fa
zék és egy kézzel formált, csónak alakú mécses. Apró 
leletek közül üvegpohár-töredékek, bronz karperectö
redékek, tű, orsógombok és orsókarikák, csontárak, 
csontkorcsolyák említhetők. Az egyik gödörbó1 csiszolt 
kó'balta került elő. 

A terepviszonyok ismeretében nagy valószínűség
gel kijelenthetjük, hogy a szarmata falunak a szélét ás
tuk meg, két oldalon elértük a település szélét. Több 
olyan objektumot találtunk, melyben tűzveszélyes mun
kát végeztek, éppen ezért telepítették a falu szélére eze
ket a „műhelyeket". A falu központi része a nyomvonal
tól északra érintetlen, mezőgazdasági terület, a jövó'ben 
bármikor kutatható lehet. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 
MADARAS LÁSZLÓ - DINNYÉS IsTv ÁN 

5. Abony, Rékasi-úti-dűlő 
(Pest megye ) 1 ,  ú 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a dűlő terüle
tére eső két leló11elyen. 

50. sz. lelónely: A főút 87+920-88+050 km-szelvé
nyében levő leló11elyen (őskor, szarmata? és török kor) 
végzett humusz leszedés nyomán a szelvényt 88+000 
km-nél ferdén keresztező, fekete humuszos árokfolt kö
zel összefüggő részletei, jobb szél mellett 88+005 körül 
kis kerek gödörfolt látszott, lelet nem került elő. Au
gusztus 18-19-én és 28-án három, 2 m széles kutatóár
kot húztunk a lelóbely vizsgálatára. Az árkokban 8 árok
részletet, 1 gödörrészletet és egy gödröt találtunk. Szak
mai egyeztetés értelmében a kutatóárokban levő ob
jektumrészletek feltárásával a lelőhely kutatása befe
jeződött, keltező lelet nem került elő. Az árokrészletek 
közül 1 . ,  4 . ,  9. egyazon árok három részlete, egy másik 
árok két részlete a 3. és 5 .  árokrészlet. Valamennyi árok
részlet változóan meredek oldalú, ívelt fenekű. Betöl-
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tésük fekete humusz, sárga agyagszemcsékkel. Lelet 
e gyedül az 1. árokrészletbó1 került elő: néhány állat
csont. A 2. gödörrészlet szögletes, sekély gödörbó1 le
mélyedő, trapézszerű metszetlí, ívelt feneklí gödör rész
lete. Humuszos betöltésében agyagos rétegek, foltok 
voltak. A felső, sekély részben állatcsontok. Kisméretű, 
enyhén ovális alakú, meredek oldalú, egyenes feneklí 
a 8. gödör. Humuszos betöltése lelet nélküli. A próba
feltárás területe 630 m2• 

51. sz. lelónely: A tervezett próbafeltárást a 88+315-
88+525 km-szelvényben végeztük augusztus 12-15-én. 
A kezdeti rövidítést a humuszleszedés helyzete, a 2 m 
széles szonda megnyújtását a terepalakulat indokolta. 
A kutatóárokban 88+471 km-nél egy keskeny, újkori(?) 
árokfolt került elő, biztosan régészeti objektum nem. A 
próbafeltárás területe 425 m2• A leletanyag a ceglédi 
Kossuth Múzeumba került. 

A főút 88+940-89+ 350 km-szelvényébe, a Máli-értől 
Ny-ra levő régészeti érdeklí területre tervezett próba
ásatást július 21-22-én és augusztus 15-17-én végeztük 
el a 88+925-89+100, 89+225-89+325 km-szelvényben. 
A módosítást a humuszolás szakfelügyelete alatt tapasz
taltak és a terepalakulat indokolta. 2 m széles szondák
ban 89+229 és 89+253 km-nél egy-egy bizonyosan új
kori oszlopgödör volt megfigyelhető, régészeti lelet, ob
jektum nem került elő. A kutatóárkok területe 611 m2• 

A Máli-ér K-i partján, a főút 89+400-89+500 km
szelvényében július 17-én húzott 2 m széles kutatóárok 
régészetileg negatív. A közelben levő Abony 56.  lelő
hely tehát a nyomvonalat nem éri el. A próbafeltárás 
területe 223 m2• 

DINNYÉS IsTv ÁN 

6 .  Abony, Rékasi-út i-dűlő, Sashalom-dűlő 
(Pest megye) Sza 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 44. sz. leló11e
lyen. 

A főút 90+000-90+ 750 km-szelvényében, az Abony 
44. lelónely és régészeti érdekű terület vizsgálatára ter
vezett próbafeltárást 2 m széles kutatóárkokkal július 4. 
és 21 .  között végeztük a 89+950-90+130 és 90+145-
90+ 720 km-szelvényben. Az előzetes terv módosítását 
a terepalakulat indokolta, a 90+130-145 km-szelvény
ben levő forgalmas földutat (Rékasi-út) nem vágtuk át. 
90+125 km-nél a földúttal párhuzamos, nyilvánvalóan 
az úthoz tartozó, betöltődött árkot találtunk, régészeti 
objektum a 89+950-90+130 km szakaszon nem került 
elő. Az Abony 44. lelőhely objektumai a baloldali szon
dában a 90+145-250 km-szelvényben jelentkeztek, a le
lőhely kiterjedését a jobboldali sávban 90+275-nél ke
reszt irányú szondával is vizsgáltuk. Az Abony 44. ob
j ektumain kívül régészeti objektumot nem találtunk. A 
----próbafeltárás területe 1489 --in2 •  -

Az Abony 44. lelónelyet a Sashalom-dlílóoen, a fő
út 90+ 145-90+ 250 km-szelvényben tártuk fel július 31. -

augusztus 29. között: 36 késő szarmata telepobjektumot 
és két újkori gödröt találtunk. 

Az 1 .  ház ÉK-DNy tengelyű, téglalap alakú, ÉNy-i 
hosszoldala közepénél vájt kemencével, tetőszerkezet
re utaló cölöplyuk nélkül. Padlója közepén átégett falú, 
félgömbös gödröcskét bontottunk ki, a padló alá egy ke
rek verem is mélyült. A 8. sz. ház méretlí, téglalap ala
kú objektum sekély, padlóján sem cölöplyukat, sem tlíz
helyet nem találtunk. ÉNy-DK-i tengelyű, téglalap ala
kú a 36. ház, ÉNy-i rövid oldalába nagy kemencét váj
tak, ennek fenéktapasztását egyszer megújították. A ke
menceszáj közelében hamugödröcskét találtunk a Ny-i 
sarokban, mellette a hosszoldalnál tapasztott tűzhelyet. 
A K-i saroknál szabálytalan lejáró (?) . Tetőszerkezetre 
utaló cölöplyuk sem a padlóban, sem az oldalakon kí
vül nem mutatkozott. Az 5 .  objektum (mlíhely?) ÉK
DNy tengelylí, erősen elnyújtott téglalap alakú, nagyjá
ból vízszintes fenékkel. Középső részén mély verem és 
átégett falú kerek gödröcske volt a padlóban. A 9 .  ob
jektum szabálytalan négyszögletes, nagyobb gödör, kis
sé egyenetlen fenekén tűzhellyel, egy trapéz metszetlí 
veremmel és egy téglalap alakú kisebb gödörrel. Égett 
falú gödröcske volt a 34. négyszögletes sekély gödör kö
zepén, mellette sekély cölöplyuk (?) . Továbbá szokvá
nyos méhkas és hordó alakú, valamint trapéz metszetlí 
vermeket, kisméretlí négyszögletes gödröket tártunk fel 
szerény leletanyaggal. 

A csekély mennyiségű késő szarmata leletanyagból 
a 19 .  gödör jellegzetes sötétszürke, korongolt tálja, a 27. 
gödörbó1 eló'került korongolt, hordó alakú edény töre
déke és a 2 .  és 27. gödrök, az 5. objektum homokos-ka
vicsos anyagú, kézikorongon készített, vonalköteggel és 
ferdén beszúrt pontsorokkal díszített fazéktöredékei 
emelhetők ki. A 31. gödörben a végébe derékszögben 
beerősített, béklyókulcsszerű taggal szerelt vas pánttö
redéket, a 36. ház kemencéjében ólomlemezbó1 hajlí
tott csövecskéket bontottunk ki. Az állatcsontanyagból 
két lókoponya (17. és 24. gödör) említhető, a 19. gödör 
betöltésében emberkoponyát találtunk. A lelónely fel
tárt területe 2933 m2• A leletanyag a ceglédi Kossuth 
Múzeumba került. 

7. Abony, Sashalom-dűlő 
(Pest megye) Ő, Sza, Á 

DINNYÉS Is Tv ÁN 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a dlílő terüle
tére eső két leló11elyen. 

52. lelónely: A Máté-ér DK-i partján levő lelőhely 
(újkőkori, szarmata, avar és Árpád-kori település) te
rületén a humuszleszedés szakfelügyeletének tapasz
talatai (a területen néhány őskori, szarmata és Árpád
kori edénytöredék került elő, telepobjektumot nem ész
leltü11k) alapján 2 -in sz-éles kutatóáTkokar húztunk- a 
lelőhely É-i és D-i szélén, a 93+075-200 és 93+400-
470 km főúti szelvényben. Az É-i 1 .  és 2. szondában 1 -
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1 őskori (?) , késő szarmata és Árpád-kori gödröt tár
tunk fel június 10-13-án, a déli 3-4. szonda üresnek 
bizonyult. 

Az 1. gödör kb. 2 m átmérőjlí, meredek, helyen
ként kiöblösödő oldalú, egyenetlen feneklí . Humu
szos, néhol agyaggal kevert betöltésében kis durva ős
kori (?) edénytöredék és néhány állatcsonttöredék 
volt. 2. gödör 70-75 cm átmérőjlí, kerek, ívelt gödör
fenék. Szürkés hamus-humuszos betöltésben kis Ár
pád-kori oldaltöredéket találtunk. A 3. gödör kerek, 
meredek, részben ferdén kihajló oldalú, egyenetle
nül ívelt feneklí. Fekete humusz betöltésében szür
ke, korongolt, késő szarmata tál fele, kézzel formált 
edénytöredék, két üveggyöngy volt. A próbafeltárás 
területe 908 m2• 

53. lelónely: A lelónely (szarmata?, avar, Árpád-kori 
telep) kutatására 2003. június 20-án, 23-27. között ke
rült sor. A humuszolt nyomvonalon a szakfelügyelet köz
ben árokrészleteket lehetett megfigyelni. A nyomvonal 
két oldalán, a 92+870-93+000 km-szelvényben húzott 
két kutatóárokban 4 árokrészlet került elő, kibontásuk 
leletet nem eredményezett. Az altalajba 3/4-18/20 cm
re mélyedő, agyagszemcsékkel kevert humuszos betöl
téslí, ívelt feneklí árkok részletei, a 3. pedig kétoldalt 
lemélyedő árok fenékrészlete. A próbafeltárás területe 
509 m2• 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

8. Abony, Serkeszék-dűlő 
(Pest megye) U ,  R,  A 

DINNYÉS ISTVÁN 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a 60. sz. lelőhe
lyen. 

2003. szeptember 15.-október 19. között a lelónely 
DNy-i felén (79+600-79+760 km-szelvények között) 
összesen 41 objektumot tártunk fel. Közülük 1 sír és 40 
gödör, 33 objektum a rézkori, bádeni kultúrához tarto
zik, 7 avar kori és 1 újkori. 

A terület legfontosabb objektuma a rézkori bádeni 
kultúrához tartozó kettős gyereksír, a 8. objektum. A 
csontvázak a j obb oldalukon feküdtek, zsugorítottak, 
D-É-i tájolásúak, arccal K felé, a sírban a két csont
vázat szorosan egymás mellett találtuk meg. A kopo
nyák körül 4 db edényt tártunk fel .  A sír a felszínhez 
közel, magasan feküdt, már a gépi humuszolás meg
rongálta a koponyákat, egyértelmlí sírfoltot nem si
került megfigyelnünk. A sírt csak telepobjektumok 
vették körül, további temetkezéseket ezen a részen 
nem találtunk. 

A rézkori telepobjektumok között a legnagyobbak 
és legfontosabbak az 1 . ,  3 . ,  5. objektumok. A leggazda
gabb leletanyag az 1. objektumból került elő. A kb. 150 
db kerámiatöredék között, bütyökdíszes, karcolt min
tás, pontdíszes darabokat is találtunk, állatcsont, kagy
lóhéj, patics és faszén mellett. 

Kevés leletet találtunk a 4., 11. ,  16., 26., 28. objektu
mokban: néhány kerámiatöredék mellett 1-1 kova pen
ge, állatcsont került elő, a gödrök többsége azonban le
let nélküli. Mivel fö'ként sekély gödrökró1 van szó, ame
lyek mélysége ritkán haladja meg a 20-30 cm-t, valószí
nlínek tartom, hogy az egykori rézkori gödröknek csak 
az alját sikerült megtalálnunk. 

Az avar objektumok a terület ÉK-i részén találha
tóak. A rézkori és avar telepobjektumok betöltése jól 
megkülönböztethető. Az avar kori telepobjektumok kö
zött a legfontosabb a 24. gödör, amelybó1 nagy mennyi
séglí kerámia mellett állatcsont, patics és egy vastöre
dék került elő. 

A lelőhely ÉK-i felén összesen 22 objektum feltárá
sát kezdtük el, nem mindegyiket fejeztük be. 

Az objektumok közül 7 sír, 8 gödör, 3 kerámiafolt, 1 
gödörház, 1 ház, 1 árok, 1 kemence maradványai. 

A terület a lelőhely legmagasabban fekvő része, a 
legközelebb fekszik a lelónely melletti érhez. A terüle
ten a középső neolitikus alföldi vonaldíszes kultúra fiata
labb szakaszához tartozó település maradványait talál
tuk meg. Az itt feltárt objektumok mind neolit koriak, a 
41. objektum kivételével, amely betöltése alapján egyér
telmlíen újkori árok. A terület nagy része egyelőre fel
táratlan, a lelónely pontos és egyértelmlí értékeléséhez 
azonban mindenképpen az ásatások folytatására van 
szükség. 

A neolitikus település területén már a felszínen 
nagy mennyiséglí leletet találtunk, kerámiatöredékek 
mellett pattintott pengéket, őrlőkövet, állatcsontot, kagy
lóhéjat. Különösen sok a felszíni, felszín közeli lelet a 
79+890-79+960 km-szelvények közötti területen. 

A területen feltárt 7 sír mind DDK-ÉÉNy-i tájolá
sú, a csontvázak baloldalon fekszenek, zsugorítottak, a 
halottak kezét az arcuk elé húzták. A sírokat magasan, 
közvetlenül a felszín alatt találtuk meg, az 51. és 64. sí
rok kivételével. Az 51. sír a felszín alatt 20-25 cm-re 
feküdt, az egyetlen temetkezés, ahol meg tudtuk figyel
ni a sírfoltot. A 64. sír az 50. objektum keleti negyedé
ben került elő, az 50. objektum egységes, fekete betöl
tésébó1. A 48. sírban a csontváz csuklója alatt 20 gyöngy
szemet találtunk. Ezenkívül a sírokban csak néhány el
szórt kerámiatöredék került elő a csontok közül. A 48. 
és 55 .  sírok mellett a felszínen tapasztásnyomokat fi
gyeltünk meg, valószínlíleg egykori járószint, ház ma
radványai. 

A terület különleges objektuma az 50. objektum, 
igen nagyméretlí, 16x18 m, ovális gödör. A gödörbó1 
nagy mennyiséglí lelet került elő, többek között finom 
kidolgozású, karcolt díszlí kerámiatöredékek, 6 vörös fes
téslí töredék, egy lapos agyagkorong, kova- és obszidián
pengék, őrlőkő és kó'balta töredékei. A gödröt különle
gessé teszi továbbá a benne talált zsugorított csontváz 
(64. sír) . Az objektum feltárását nem sikerült befejez
nünk, valószínlíleg gödörház. A leletanyag a ceglédi Kos
suth Múzeumba került. 

Kov Ács ÁGNES 
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9. Abony, Tatárhányás-dűlő 
(Pest megye) Sza 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának kuta
tása során megelőző feltárást végeztünk a dűlő terüle
tére eső két lelónelyen. 

39. sz. lelónely: A 84+ 300-84+550 km-szelvényben 
próbafeltárást végeztünk, negatív eredménnyel. A 
84+570-84+740 km-szelvényben egy szarmata temető
részletet tártunk fel. A feltárt 7883 m2-nyi területen össze
sen 96 objektumot bontottunk ki, melyek közül 56 sír és 
32 körárok volt. Emellett 3 árokrészletet, 4 gödröt és egy 
felszíni jelenséget is találtunk. Az említett gödrök közül 
a 80. számú leletanyaga alapján modern kori, a 16. szá
mú lelet nélküli, a 45. és a 49. gödrök viszont a temetőnél 
korábbiak lehetnek. A 45. objektumból egy nagyméretű 
állat csigolyái, a 49. gödörbó1 egy őstulok(?) erősen el
meszesedett csontváza került napvilágra. Az 57. számú 
objektum ismeretlen korú, melyben egy vagy két madár 
csontvázát találtuk. A három árokrészlet közül a 47. és 
60. számú jelenségek tarthatók szarmata korinak. 

A feltárás során megtaláltuk a temető Ny-i szélét és 
bizonyos, hogy a lelőhely a nyomsávon kívül, É-i és D-i 
irányba tovább folytatódik. A körárokkal körülvett és a 
jelöletlen sírok K-Ny irányú sorokba rendeződnek. A 
körárkok fele nyitott, bejáratuk DK-i vagy D-i irányba 
néz, a többi vagy árokrészlet vagy folytatása a nyomsá
von kívülre esett. Nyolc zárt körárkot is kibontottunk, 
melyek közepén fekvő sírok fölé egykor halmot emel
tek. Valószínű, hogy a több évszázadon át kiemelkedő 
halmokról nevezhették el Tatárhányásnak ezt a dűlőt. 
Az említett objektumokból nagy részben kézzel formált, 
kisebb részben jól iszapolt, gyorskorongolt kerámiatö
redékek és állatcsontok kerültek napvilágra. 

32 sír volt a körárkokon belük, 21 volt egyszerű ak
nasír, 4 gyermeket temettek el egy-egy körárok K-i vagy 
Ny-i ívébe, és egy nőt hantoltak el zsugorított helyzet
ben. Három körárok közepén találtunk két sírgödröt, 
melyek közül az egyik sírba minden esetben gyermeket 
temettek el. Hasonlóan érdekes volt a 71 .  számú, körár
kos temetkezés, melybe egy nőt és egy férfit helyeztek 
együtt örök nyugalomra. 

A sírok tájolása DK-ÉNy vagy D-É, ez alól a KDK
NyÉNy irányítású, zsugorított temetkezés az egyedüli 
kivétel. A temető sírjait, a szertartást követő néhány év
tized után részlegesen (körárok nélküli sírokat) vagy tel
jesen (körárkos sírokat) kirabolták. Egyedül a már több
ször említett 24. számú, zsugorított helyzetben elteme
tett nő sírja képez kivételt, melyet feltételezhetően ba
bonás okokból nem bolygattak meg. 

Koporsómaradványt két sírban, halvány fehéreslila 
színű, halotti lepelre utaló maradványt ugyancsak két 
körárkos sírban leltünk. A 34. sír alján faszén, illetve 
további három sír alján halotti ágyra utaló nyomokat 
dokumentáltunk. 

- A-halott- bokái mellé tíz esetben helyeztek-edény
mellékletet, de további hat sír betöltésébó1 is került elő 
kerámiatöredék. 

A női sírok többségében különféle alakú és színű 
üveg-, karneol- és mészkőgyöngyöket találtunk. Az ál
talános viseleti tárgyak közül nagyobb számban voltak 
aláhajlított lábú, korong- és térdfibulák, kisebb szám
ban bronzkarperecek és vas övkarikák. Több esetben is 
rögzíteni tudtuk a gyöngyös viselet meglétét. A haszná
lati tárgyak nagy részét vaskések, vasárak, kisebb részét 
orsógombok, vas- és bronztűk alkották. 

A férfisírokban vaskést, vasárat, vas és bronz öv
csatokat, vasfibulákat és három helyen bronz- és ezüst
érmét találtunk. 

A gyermeksírokból főként gyöngyök és bronzfibu
lák (térd-, aláhajlított lábú korongfibula) , ritkán bronz
karperec, bronztorques, vascsengő és egy helyen ezüst
lemezből kalapált tokveret(?) is napvilágra került. Min
den gyermek sírjában volt edénymelléklet. 

A temetőt elsősorban a Drag. 33 .  típusú terra 
sigillata, a korong-, a korai térdfibulák és a több helyen 
megfigyelt, ruha alját díszítő gyöngyhímzés alapján a 
2-3. századra datáljuk. 

42. sz. lelónely: A lelónely nagyjából É-D irányú sáv
ját a főút 84+180-84+270 km-szelvénye és baloldali föld
út keresztezi. Ennek megfelelően a sáv keleti és nyugati 
szélét megtaláltuk. A leló11ely 2956 m2 ásatási területén 
októberben 79 szarmata telepobjektumot tártunk fel: 3 
árokrészletet és 76 kisebb-nagyobb, részben méhkas ala
kú és trapézszerű metszetű gödröt. Ház vagy más na
gyobb méretű telepobjektum nem került elő. Őskori ob
jektumot nem találtunk. 

Az eló'került leletanyag (kerámia, állatcsont) meg
lehetősen szegényes. A kerámiára jellemző a kézzel for
mált, durván kidolgozott edények (többnyire fazekak) 
túlsúlya, elég kevés a szürke, korongolt edénytöredék. 
Két gödörben egy fél és egy egész edényt tártunk fel .  
Feltűnően sok a terra sigillata töredék (domborműves 
és sima oldaltöredékek, talpgyűrű), 11 gödör anyagá
ban fordulnak elő. A 23. gödörben orsógomb, a 42. és 
52 .  gödörben csontkorcsolya, a 20. gödörben üveg
gyöngy is volt. Leletanyaga szerit a szarmata település
részlet 2-3. századi. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 
DINNYÉS ISTVÁN - GULYÁS GYÖNGYI - MADARAS LÁSZLÓ 

10. Algyő határa 
(Csongrád megye) Ő, Sza 
A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran
zit �ázvezeték 50 m szélességben bejárt-nyomvonalá
ban, a 2003.  évi terepbejárás során 43 régészeti lelő
hely került elő. 

153 
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A távvezetékindító állomás, MOL 1 .  lelónelyen is 
és Péterlakától É-ra, MOL 2. lelónelyen is őskori, római 
kori (szarmata) felszíni telepnyomot regisztráltunk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti tan
szék hallgatói. 

nológiájuk azonban csak a leletanyag feldolgozása után 
válik meghatározhatóvá. 

A 37-38. szelvényekben kirajzolódó lakóépület a ko
rábbi évek kutatásai alapján a 2. kőperiódust képviseli. 
Az épületbó1 jobb esetben is mindössze csak a két kő
sorból álló, száraz falazású alapfal maradt fenn, az épü

BENDE LívrA let Ny-i zárófala helyén azonban csupán a kavicsos-ha-
barcsos feltöltésű falárokra találtunk rá. A lakóház je
len ismereteink alapján 6 helyiségbó1 állt, a helyiségek 

1 1 .  Almásfüzítő, Faktorok elhelyezkedése szimmetrikus. 
(Komárom-Esztergom megye) R, Ró Az épületet magát a római korban, a Kr. u. 3. szá-
Az idei feltárást 2003. július végén kezdtük, és 6 héten zad első évtizedeiben a késő római temető létesítése-
át végeztünk kutatást a vicus Odiavum/ Azaum castel- kor elbontották. Ebből adódóan külön örömünkre szol-
lumától DNy-ra eső részén. A feltárást Almásfüzítő Ön- gált, hogy a mai felszíntó1 mérve, egy ásónyom mély-
kormányzata kezdeményezte és finanszírozta, továbbá ségben megtaláltuk az épület DNy-i helyiségét díszítő 
a Tatai Környezetvédelmi Rt„ a MÁV Almásfüzítői Ki- falfestményt. A freskós, fedett helyiség nagysága 3 ,5x3 
rendeltsége és az MTA Régészeti Intézete támogatta m. Az erősen töredékes állapotban lévő freskóomla-
munkánkat. dék 15-20 cm vastagságú rétegben jelentkezett. A tö-

Az idén feltárt terület nagysága 298 m2• A korábbi redékeken okker-vörös-kék festésű motívumok látha-
évek viszonylatában kiváltképpen az idei szelvényeink- tók, a nagyobb darabok alapján elsősorban növényi or-
ben szembesültünk azzal, hogy az iszaptározó építése- namentikával díszítették a fenti szobát. Miután az ása-
kor egyes helyeken szinte teljes mértékben megsemmi- tási terület vízjárta felszín, a képes felületükkel felfele 
sítették a római kori kultúrréteget. Ennek következté- elhelyezkedő darabok erősen vízkövesek, ábrázolásuk 
ben a 38. szelvény D-i felében, és a 39. szelvényben csak alig vehető ki, ezzel szemben a lefele forduló töredé-
apró jelzésekbó1 tudunk visszakövetkeztetni az egykori kek élénk színükben őrződtek meg. Az ablakkáva szá-
objektumokra. A 38. szelvény D-i felében egy koponya- mos vörös festésű darabja is napvilágra került. A helyi-
tető és két késő római kisbronz egy megsemmisített sír- ség északi falánál az alapvakolat közel 20 cm magas-
ra (40. számú), a 39. szelvényben észlelt elszíneződések ságban a falon őrződött meg. 
pedig egy-egy kimarkolt gödör, illetve árok aljára utal- Eddigi kútjainktól É-ra egy újabbra találtunk rá, 
hatnak. de a kijelölt szelvényekbe ennek csupán egy kis cikke-

Kijelölt szelvényeink a már átvizsgált területtó1 rész- lye esett bele, bontását idő hiányában nem tudtuk be-
ben északabbra, a Duna irányába helyezkedtek el, eze- fejezni. 
ket azzal a céllal nyitottuk, hogy megvizsgáljuk, a tele- A korábbi évekhez hasonlóan a település közép csá-
pülésszerkezet jellegét, esetleges változását a Dunához szárkori időszakából az idei szezonban is számos kato-
közelebb eső részen is. A két nagy kiterjedésű, 90 m2 nai jellegű lelet (militaria) került elő: vaslándzsa, bronz 
nagyságú szelvényben mindössze két, egy szélesebb ansata-veret poncolt felirattal, katapultgolyók, cipőszö-
(ÉNy-DK-i irányú) ,  és egy keskenyebb (ÉK-DNy-i irá- gek és egyéb apró veretek. A mindennapi élet kellékei 
nyú) árkot találtunk, az utóbbi D-i felébe beleásva egy közül két hajtű érdemel említést, egyiküket bronzból, a 
késő római, melléklet nélküli sír is előkerült. Mindene- másikat ezüstbó1 készítették, ez utóbbi esztergált. 
setre a korábbi évek szelvényeiben jelentkező „réteg- A késő római temető az idei évadban 9 csontvázas 
gazdagsággal" itt nem találkoztunk. és két hamvasztásos sírral gazdagodott (1998-2003:40 

További szelvényeink a korábbiakhoz csatlakoztak csontvázas sír), továbbá feltártunk egy É-D- irányú jel-
és ezekben többnyire a már korábban feltárt objektu- képes sírt, amiben egy agyagbögre mellett 3 darab gyön-
maink folytatódását követhettük nyomon. Előkerült töb- gyöt találtunk (egy bronzgyöngyöt, egy dinnyehéj ala-
bek között az 1998. évi 6. kutatóárokban megfigyelt ÉK- kú gyöngyöt, valamint egy szemesgyöngyöt) . Ez a te-
DNy-i irányú árok további szakasza, amit két szelvényen metkezés nem tartozik a késő római temető sírjainak 
át 11 m hosszan követtünk, és feltártuk a 24. és 25. szel- sorába. 
vényekben előkerült épület Ny-i felét, továbbá az alatta A csontvázas sírok közül kettóoen gyermeket, to-
lévő rézkori gödröt. vábbi kettóoen nőket temettek el, a fennmaradó 5 sír 

Az 1998 óta folyamatosan végzett ásatások eredmé- felnőtt férfitemetkezés volt. Tájolásuk igazodik az eddi-
nyeként a római kori település több periódusát tudjuk gi sírokéhoz ÉNy-DK. Jellegüket tekintve koporsós és 
elkülöníteni. A legkorábbi palánkperiódus, az idén csak egyszerű földsírokkal egyaránt találkoztunk. A mellék-
szórványos leletanyag formájában fordult elő; egy Pó letekkel gazdagon kísért temetkezések mellett 3 eset-
vidéki barbotinos és néhány dél-galliai terra sigillata kép- ben melléklet nélküli sírokat tártunk fel. A mellékletek 
viselte a- település kialakulásának fázisát.-A:z-előkerülr,-- közül elsősorban a férfisírok kísérőleletei-emelkednek 
a szabályos településszerkezetet kirajzoló árkok több pe- ki: legionarius tőr, bronz hagymafejes fibula, kígyófejes 
riódushoz tartoznak, pontos keltezésük és relatív kro- karkötő, bronzgyűrű, vascsat, vas nyílhegy, kónikus 
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üvegpohár, számtalan érem (köztük Licinius érme), két 
női sírban kék és zöld üveggyöngyökbó1 álló nyaklán
cot találtunk, míg az egyik gyermeksírban az üveg
gyöngy nyaklánc mellett kígyófejes karkötőt, egy szür
ke Faltenbechert és két üvegedényt leltünk. A késő ró
mai időszak temetkezési rítusainak sokszínűségét mu
tatja a feltárt két hamvasztásos sír. A melléklet nélküli 
hamvasztásos maradványokat egy korábbi csontvázas 
sírra helyezték rá. A másikból ezzel szemben gazdag le
letanyag került elő: két szürke bögre, két szürke tányér, 
egy vasolló, valamint kettő darab bronzérem. 

A római kori katonafalu alatt több helyütt a rézkori 
település objektumaira találtunk rá, ezekbó1 a korábbi 
évekhez hasonlóan Furchenstich kerámia töredékei 
kerültek napvilágra. 

1 2 .  Alsónána,  Régi-fa luhely 
(Tolna megye) Á 

HORVÁTH FRIDERIKA 

A helyi hagyomány szerint itt állt a török hódoltságig a 
falu, egy 19. századi leírás pedig a környéken templom
romot említ. A mondottak ellenére a lelónelyen kb. 200 
m hosszan csak Árpád-kori település nyomait figyeltem 
meg. 

1 3 .  Alsóúj lak, kavicsbánya 
(Vas megye) U 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2003. április 2-án kavicskutatást megelőző helyszíni 
szemlét tartottunk. A terület nagy része szántott, boro
nált, homokos, löszös talaj, kisebb részén erdő terül el, 
valamint felhagyott bánya. 

A megjelölt terület déli végében, egy kisebb kiemel
kedésen, amely nyugat felé meredeken szakad le egy 
útátvágásba, igen kopott újkőkori cserepeket találtunk 
viszonylag nagy számban. Valószínűleg egy kisebb, a du
nántúli vonaldíszes kultúrához tartozó telep lehetett itt. 

A terület többi részén egyetlen helyen találtunk egy 
szórvány kerámiát, a kijelölt rész északnyugati felében, 
szintén egy kisebb kiemelkedésen. 

Munkatársak: Derdák Ferenc geodéta, Szilasi Attila 
Botond régésztechnikus. 

1 Li .  Apátfalva , Nagy út-dűlő 
(Csongrád megye) Ő, Ge 

FARKAS CSILLA 

A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad,-attól átlag -5-8-m-re,- majd Makót követően -attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran-

zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban a 2003. évi terepbejárás során 43 régészeti lelőhely 
került elő. A kutatás módszerének megfelelően vala
mennyi felszíni telepnyom. 

A MOL 36. sz. lelőhelyen őskori és népvándorlás 
kori (gepida) leletanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti tan
szék hallgatói. 

1 5 . Balassagyarmat, Bástya utca 1 2 .  
(Nógrád megye) Kú 

BENDE LÍVIA 

A lelőhely régészeti védelem alatt álló területnek szá
mít, mivel valószínűsíthető volt, hogy a középkori, ko
ra újkori városfal egy szakasza, illetve a város É-i része 
itt húzódott. A telken építkezést megelőző szondázó 
kutatást végeztünk 2003. október 13. és november 4. 
között. A telek hosszában jelöltük ki az 1 m széles ku
tatóárkot, hossza 22 m volt. A felső 50-90 cm-t mun
kagép szedte le. 

Az ásatás folyamán kiderült, hogy fó1eg a telek É-i, 
Ipoly felőli részén vastag újkori feltöltés rétegei vannak. 
Az eredeti felszín É felé lejtett, az Ipoly folyó felé, mely 
korábban a közelben folyt, a város É-i szélén. A kutató
árok középső részén, a Ny-i oldalon egy korábbi épület 
falsíkja jelentkezett a metszetfalon. Itt 10-20 éve pa
rasztház állt, de egy azt megelőző épület alapozása is 
kivehető volt alatta. A jelenlegi felszíntől számítva kb. 
70-140 cm mélységben tömör, szürke, apró faszenes tör
melékkel teli réteg jelentkezett, 17-18 . századi kerámiá
val. Valószínűleg ez a réteg összefüggésbe hozható a vá
ros és a várfal egykori pusztulásával, az azt követő te
reprendezéssel. E réteg alatt már újkori leletanyag nem 
volt, a továbbiakban fó1eg 16-18 . századra datálható ke
rámiatöredékek, vastárgyak, üvegtöredékek kerültek elő. 

A sárgás, homokos altalajt kb. 150-180 cm mély
ségben értük el. Három nagyobb objektumcsoportot le
hetett megfigyelni a kutatóárok területén, az említett 
planírozási réteg alatt. A 8. objektum az árok É-i végé
ben gödörkomplexumnak bizonyult. A középső szaka
szon a 10. és a 3/a objektum két párhuzamos, É-D-i irá
nyú ároknak látszik - talán itt húzódhatott az elpusz
tult egykori palánk/erődítés egy szakasza. A kutatóárok 
területén ezzel a jelenséggel összefüggésbe hozható cö
löplyukak, egyéb felmenő falra utaló nyomok nem vol
tak. A D-i szakaszon nagyméretű, réteges betöltésű ob
jektum volt, D-i szélén, és betöltésében is átégett pati
csos, szenes foltokkal. Sajnos a kutatóárok kis területe 
miatt nem megállapítható, hogy széles árok, vagy gö
dör lehetett-e. Leletanyag mindhárom objektumcsoport 
betöltésébó1 került elő. A 10. és 3/a árkokban igen ke
vés, míg a 4. objektumban nagyszámú 16-17. századi 
kerámia, kevés vastárgy volt. 

A keskeny kutatóárokban a nagy mélység, valamint 
a feltörő talajvíz miatt nem lehetett befejezni a régésze-
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ti objektumok teljes kibontását. De az kiderült, hogy a 
terület valószínűleg a város késő középkori, kora újkori 
területének É-i szélét jelenti. 

Konzulens: Majcher Tamás. 

16 .  Balatonboglár, Berekre-dűlő 
(Somogy megye) R, B,  Ró, Á 

FÜREDI ÁGNES 

A balatonboglári csomóponttól a Klapka utcához veze
tő, újonnan tervezett bekötőút építése előtti feltárások 
során az M7 /S-24.6. felület jelű leló'helyen kizárólag te
lepülési objektumok kerültek elő a Balaton-Lasinja
kultúra, a halomsíros kultúra, valamint a római és Ár
pád-korból (összesen 42 objektum). 

A Balaton-Lasinja-kultúra sekély gödrei minimális 
leletanyagot szolgáltattak. 

A halomsíros kultúra emléke jóval gazdagabb volt. 
Nemcsak a korszak, hanem az egész ásatás kiemelkedő 
leletegyüttese volt egy edénydepó. Több urna alakú 
edény és kónikus tál (melyek a nagy edényeket fedték) 
mellett bögréket és hordó alakú hombárt helyeztek el a 
viszonylag mély, szabálytalan gödörbe. Egy másik ha
sonló korú objektumból csaknem ép kiskorsó került elő. 

Az egész feltárás területét behálózta egy római kori 
árokrendszer. Felszíni foltjaik alapján több helyütt egy
mást metsző, de betöltésük alapján egységes, sekély ár
kokból 2-3. századra keltezhető kerámiatöredékek mel
lett téglatöredékek, állatcsontok, valamint nagyon sok vas
salak került elő. A valószínűleg vízlevezetésre szolgáló 
árkok mellett sikerült részben feltárni egy tárológödröt 
is, melynek felszínén vaseszköztöredéket találtunk. 

Az Árpád-kori település három mély tároló gödrét tár
tuk fel. A gödrök egymáshoz közel helyezkedtek el. Kevés 
leletanyagot tartalmaztak, elsősorban fazéktöredékeket. 

A települési objektumok a Lengyeltóti és Balaton
boglár közötti műút mellett kerültek elő, a Jamai-patak 
felé eső, mélyebb, mocsaras terület már nem volt alkal
mas a megtelepedésre. 

HONTI SZILVIA - SIKLÓSI ZSUZSANNA -
NÉMETH PÉTER GERGELY 

1 7. Balatonboglár, Berekre-dűlő 
(Somogy megye) Á 
A Berekre-dűlőn, a Csere-csárdához vezető úttól északra 
újabb sír került elő a kora középkori temető területén. 
1989-ben Bárdos Edith 15 sír leletmentését végezte. A 
most eló'került 16. sír K-Ny-i tájolású, háton fektetett, erő
sen bolygatott. Melléklete ezüstgyűrű és bronzgyűrű volt. 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

1 8. Balatonboglár, borkombinát 
(Somogy megye) R ,  B 
A Lengyeltótiból Balatonboglárra vezető út keleti olda
lán a kelet felé egyenletesen emelkedő domboldalon ta-

láfüató leló'hely (M7 /S-25 leló'hely) központi részét érinti 
a boglári csomópont. 2003-ban a 2002-ben megkezdett 
megelőző régészeti feltárást folytattuk. Az előző évi fel
táráshoz csatlakozva az északi részen a korábbi közleke
dő út nyomvonalán és a 2. (északi) felület környékén 
nyitottunk új szelvényt (3-4. felület) ,  valamint az 1. fe
lülettó1 délre a pótkisajátítás területén ( 6. felület) . A 
nagy földdepótól K-re is nyitottunk egy szondát (5. fe
lület). A földdepó elhordása után annak helyén is vé
geztünk egy kisebb leletmentést (7. felület) . 

Kevés számban a középső rézkori Balaton-Lasinja
kultúra kerek tárolóvermei is előkerültek. Az egyik ve
remből gazdag kerámiaanyaggal együtt egy kisméretű, 
egyedi formájú, csúcsos aljú pohár is előkerült. 

A korábbiakkal megegyezően túlnyomó többségben 
a késő bronzkori urnamezős kultúra objektumai kerül
tek elő, szabálytalan alakú munkagödrök mellett néhány 
tárolóvermet tártunk fel, gazdag kerámiaanyaggal, szá
mos bronztárggyal és csonteszközzel. Tokosbalta öntő
mintájának töredéke, bronzár csontnyéllel együtt, drót
fibulák, újfajta csüngő került elő többek között. A lelet
anyag továbbra is a kultúra idősebb szakaszának j elleg
zetességeit mutatja. 

A késő bronzkori telepet keletró1 és délró1 határoló 
két árok folytatását megtaláltuk. A kettő között mintegy 
150 méter üres terület van, így kapcsolatuk egymással 
nem bizonyítható. A nagyobb és mélyebb, délró1 hatá
roló árok folytatása dél felé túlnyúlt a feltárható felüle
ten. 

Az árkokon kívül nyugat és észak felé urnamezős 
objektumok nem kerültek elő. A feltárt terület északke
leti részén újabb késő bronzkori objektumcsoport jelzi, 
hogy a telep itt még tovább folytatódik (a csomóponton 
kívül) . A földdepó keleti oldalán nyitott szonda (5. felü
let) - mely összeér a déli, 6. felülettel - azt mutatja, 
hogy a telep ebben az irányban (elsősorban délkelet fe
lé sűrűsödve) is folytatódik. Ezen a részen - a mezőgaz
dasági művelés következtében - a telep erősen lepusz
tult, a gödröknek csak a legalja maradt meg. A 2002-
2003. évi feltárás eredményeként megtaláltuk az urna
mezős kultúra telepének északi és nyugati szélét, kelet 
felé a határát nem értük el, dél felé kiterjedése ismeret
len, itt a borkombinát épületei elpusztították a leló'hely 
folytatását. 

A 2003. március 24.-június 5. között feltárt 9200 
m2-es felületen 260 objektum került elő. 

HONTI SZILVIA - NÉMETH PÉTER GERGELY 

19 .  Balatonkeresztú r, Kis-erdei-dűlő 
(Somogy megye) B 
A leló'hely (M7 /S-36) a Balatonkeresztúrt Balatonújlak
kal összekötő 6707-es műúttól nyugatra húzódik, egy nyu
gati irányba enyhén emelkedő domboldalon, amelynek 
teljes hosszában előkerült kevés szórvány- kerámia alap
ján egy nagyobb kiterjedésű kora bronzkori telepet sej
tettünk az autópálya nyomvonalának ezen a szakaszán. 
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Az ásatásra a Somogy Megyei Múzeumok Igazgató
sága és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti ln -
tézete együttműködésének keretében 2003. július eleje 
és augusztus közepe között került sor, ez alatt az idő 
alatt 6500 m2 felületet kutattunk át. A munkálatokat a 
terület keleti oldalán, a műúthoz közeli részen, a domb 
aljában kezdtük meg. Ezen a részen mindössze egy új
kori lócsontvázon, valamint három, leletanyag nélküli, 
meghatározhatatlan korú beásáson kívül egyéb objek
tum nem került elő. Az első szakaszban megnyitott te
rületnek csak a nyugati végében észleltünk egy kora 
bronzkori leletanyagot tartalmazó gödröt. A terepbejá
rások és a gépi földmunkák során a domboldalon vi
szonylag nagy mennyiségben előkerülő leletanyag arra 
engedett következtetni, hogy a feltételezett lelőhelyet a 
domb tetején, illetve a keleti irányú lejtő felsó'bb részein 
kell keresnünk, ugyanis a természetes erózió és a szán
tóföldi művelés romboló tevékenysége lehordta a szór
vány leletanyagot a domb alsóbb részeire. Ezért az au
tópálya tengelyével párhuzamos keskeny sávban, 340 
m hosszan megnyitottuk a felületet a dombtetőig. 

Emberi megtelepedés nyomaira csak a lejtő közép
ső harmadában bukkantunk, kelet-nyugati irányban 
mintegy ötven méter széles szakaszon. A nyomvonal 
északi széle mentén, két nagyobb csoportban, több egy
mást vágó sekély objektumot észleltünk, amelyekből a 
kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci-kultúra kerámia-tö
redékei kerültek elő. A gödörcsoportok között elszór
tan több beásást is kibontottunk, amelyek közül néhány
ban a kora bronzkor késó'bbi fázisához tartozó kisapos
tagi kultúra leletanyagát találtuk meg. Néhány alkalmi 
tűzrakóhely kivételével kizárólag tároló- és hulladékgöd
röket tártunk fel, gazdasági funkciójú illetve lakóobjek
tumokat nem észleltünk. 

A domb tetején mindössze egyetlen, ember alkotta 
objektumot észleltünk, ebből egy második világhábo
rús kézigránát került elő, amelynek szakszerű megsem
misítése megtörtént. Ezen a részen régészeti objektu
mokat nem találtunk, minden jel szerint a bronzkori 
telep súlypontja a nyomvonalon kívülre, északnyugati 
irányba esik, igazolva az előzetes terepbejárás megfigye
léseit. 

20 .  Balatonkeresztúr, Réti-dűlő 
(Somogy megye) R, 8, LT, Á, Kö 

SERLEG! GÁBOR 

Balatonkeresztúr déli határában, a Balatonújlakra ve
zető műút bal oldalán, a korábbi tsz-major szomszédsá
gában található a lelőhely (M7 /S-35), ahol az M7 autó
pálya tervezett nyomvonala és pihenője által érintett 
felületbó1 2003 novemberéig 22 800 m2-t tártunk fel. A 
tervezett nyomvonal és pihenő megközelító1eg kelet
nyugati irányban középen vágja át az előzetesen feltér
képezett lelónelyet. A megelőző feltárásokat 2003-ápri
lisában kezdtük meg a Somogy Megyei Múzeumok Igaz
gatósága és az MTA Régészeti Intézete közti együttmű-

ködés keretében. A Réti-dűlő régészeti kutatásra kerü
lő része egy viszonylag sík terület, amelynek nyugati 
határát a 6707. számú műút jelenti, keleti szélét egy 
lápos, mocsaras rész, a Nagyberek határolja. A nyugati, 
műúthoz közelebb eső részen jelenleg is nagyüzemi me
zőgazdasági művelés folyik, amely nagyban befolyásol
ta a domborzati viszonyokat, míg a keleti, a berek part
jához közeli területen legelő terült el, amely viszont egy 
enyhe emelkedő után a mocsaras nádas felé hirtelen 
lejteni kezd. 

Legkorábban a középső rézkor folyamán a Balaton
Lasinja-kultúra és szórványosan a Furchenstich-kultúra 
népessége telepedett meg ezen a területen. Felületünk 
nyugati felén a bolerázi csoport leletei is eló'kerültek, 
azonban a késő rézkori település valójában a Nagybe
rekhez közeli legelő területén húzódhatott. Az élelem
tároló- és hulladékgödrökbó1 előkerült gazdag leletanyag 
mellett feltártunk egy tömegsírt is, amely nyolc zsugo
rított emberi csontvázat tartalmazott. 

A kora bronzkori megtelepedés már sokkal inten
zívebbnek mondható, a Somogyvár-Vinkovci-kultúra 
gödrei a mezőgazdasági művelés alá vont területen el
szórtan szinte mindenhol előfordulnak, a kisapostagi 
kultúra és a középső bronzkori mészbetétes kerámia 
kultúrájának telepjelenségei pedig már összefüggó'bb 
csoportokat alkotnak. Feltehetően a kora bronzkor má
sodik feléhez köthető az ezen a területen feltárt 11 sír
ból álló csontvázas rítusú temető, amelyben a halot
tak enyhén zsugorítva, oldalukra fordítva, kissé behaj
lított lábakkal feküdtek, kezüket legtöbbször arcuk elé 
helyezték. 

A leletek tanúsága szerint a bronzkor után a késő 
vaskor folyamán települt be ismét a terület. A La Tene 
D korú telep a lelőhely egyik legnagyobb településrész
lete házakkal, kemencékkel, tároló- és hulladékgödrök
kel, kutakkal. A késő kelta település nyugati széle a fel
tárt terület közepén található. Keleti határát a mocsa
ras, nádas berek képezi, de elképzelhető, hogy a telep a 
berek területén is folytatódik. Eddig hét földbe mélyített 
házat tártunk fel. Az épületek általában lekerekített sar
kú téglalap alakúak, méretük a 2,5-3x4 és 3,5-4x5 m kö
zött változik. A házak közötti térségen nagy számban 
tártunk fel tároló- és hulladékgödröket és néhány kerá
miaalapozás nélküli kemencét. 

Felületünk nyugati felén egy késő Árpád-kori, 12-
13. századból származó falu maradványait találtuk. A 
több korszakot magába foglaló leló'helyen az Árpád-ko
ri jelenségek már a korábbi korszakok szintjénél maga
sabban jelentkeztek. Sajnos, a nyomvonal e kutatott sza
kaszán a mezőgazdasági művelés több Árpád-kori te
lepjelenséget megbolygatott, de a felület nyugati és kö
zépső, szélesebb sávjában több kerámia-alapozású ke
mencét, vermet, kutat és egy 2,5x4 m kis földbe mélyí
tett házat tártunk fel. 
- A mezőgazdasági művelés alatt {illó terület észak

keleti sarkában megtaláltuk a korábbi terepbejárások 
által jelzett középkori (13-15. sz.) település első nyo-
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mait, amelyet kutak, vermek, cölöpszerkezetű épüle
tek és félig földbe mélyített gazdasági épületek ma
radványai j eleztek. A feltárások tisztázták, hogy a falu 
valójában kelet felé, a legelő területén folytatódik, ahol 
igen intenzív telepjelenségeket figyeltünk meg. Az ed
dig feltárt keskeny sávban legalább öt cölöpszerkeze
tes, belsőosztatú ház oszlophelyeit találtuk meg, ame
lyek közül néhányat paticsomladék fedett. Az épüle
tek mellett vermek, gödrök, félig földbe mélyített 
kemencék, és a telep bolygatatlan kultúrrétegéből elő
kerülő gazdag leletanyag jellemezte a 13-15. századi 
megtelepedést. 

A Nagyberek széléhez közel, feltárási területünk ha
tárán három, egymáshoz közel eltemetett, azonos tájo
lású, mellékletek nélküli zsugorított csontvázat talál
tunk, amelyek keltezése, a mellékletek hiánya és a kör
nyező objektumok leletszűkössége miatt, egyelőre bi
zonytalan. 

2 1 .  Balatonle l le ,  Országúti-dűlő 
(Somogy megye) R 

FÁBIÁN SZILVIA 

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának irányí
tása alatt 2002-ben feltárt lelónelyhez (M7 /S-16) tarto
zó újabb régészeti objektumokat tártunk fel 2003. má
jus 27. és június 5. között. Ezen a területen, az épülő M7 
autópálya 139,950 km és  139,975 km közti szakaszán, 
összesen 545 m2 területen végeztünk régészeti feltárást. 

Ennek során a felszínen megfigyelt gödörkomple
xumokon kívül csupán néhány kisebb gödör került elő, 
melyek a nagyméretű gödörkomplexum körül helyez
kedtek el. Körülöttük minden irányban néhány méte
res leletmentes sávot észleltünk, ezért további felüle
tek nyitása nem volt indokolt. A feltárt területen egy 
méhkas alakú tárológödrön és a nagyméretű gödör
komplexumon kívül csupán néhány kisebb gödör illet
ve gödöralj került elő. Ennek oka minden bizonnyal az, 
hogy a feltárt terület egy olyan dombtetőn található, 
melyet korábban már az erózió és az újkori szó1őműve
lés is erősen pusztított. 

A régészeti objektumok mindegyike a középső réz
kor végére keltezhető. A leletanyag kiemelkedő jelentő
ségét az adja, hogy benne keverednek a Balaton-Lasinja
kultúra, a Furchenstich kerámia kultúrája és a Proto
Boleráz horizont elemei, ahol a két utóbbi dominál. A 
lelónely különösen gazdag volt leletanyagban, melybó1 
érdemes kiemelni a számos csonteszközt, orsógombot, 
kőeszközöket - elsősorban egy miniatűr, csiszolt kővé
sőt - és egy agyagpecsétlőt. 

Valószínűleg ezen a területen a korábban feltárt le
lónely K-i széléhez értünk, de a folyamatos útépítési 
munkálatok miatt erre nincsen egyértelmű bizonyíték. 
É-i és D-i irányban a lelónely folytatódik a nyomvonal 
határain kívül is. A 2002. évi feltárt terület K-i határa és 
az idei felület között a felszínen nem találtunk régésze
ti jelenségekre utaló nyomot, ám minden bizonnyal a 

két feltárási terület között is folyamatos volt a rézkori 
megtelepedés. 

HONTI SZILVIA - SIKLÓSI ZSUZSANNA 

2 2 .  Balatonlel le ,  Római  út  
(Somogy megye) N ,  Kö 
A Szó1őskislakról Balatonlellére haladó ún. Római út 
nyugati szélébe ásott szennyvízcsatorna árkának régé
szeti felügyelete során, 2003. június 4-én a helység kút
jával egy vonalban az árok metszetében vastagon átégett 
padlómaradványokat figyeltünk meg. A jelenség feltá
rását június 16-25. között végeztük el, melynek során 
mintegy 4x5 m területet kutattunk át, másfél méter 
mélységben. 

Az újkori és középkori útrétegek alatt a vörösesbar
na, homokos erdei talajba ásva, az út mai felszíne alatt 
120-140 cm mélységben bontottuk ki egy kora népván
dorlás kori ház betöltését és szerkezeti elemeit. Észak
nyugati sarkát az útárok, délkeleti részét a szennyvíz
csatorna árka vágta át. A mintegy 25 cm mélyen a föld
be ásott ház tájolása a fő égtájakhoz igazodik. Az alap
gödör formája szabályos téglalap, mintegy 4,6x3,3 m 
alapterülettel. Sarkaiban 25-35 cm átmérőjű cölöplyu
kak, amelyek mélysége a külső szinttó1 mérve eléri az 1 
méteres mélységet is. A falak vonalában mind a négy 
oldalon 1 -1 cölöplyuk. Az alapgödör alját vastagon, he
lyenként a 10 cm-t is meghaladó, átégett padló fedi. A 
ház padlóján nagy mennyiségű agyagnehezék terült szét 
(felszedésük közben 88 nehezéket határoztunk meg) , 
többségük az északi részen található. 

A feltárt épület szerkezete és jellege teljesen meg
egyezik a 2002-ben a Felső-gamászi dűlőben (M7 S-16) 
feltárt két épületével, melyeket korhatározó leletanya
guk a 6. sz. második harmadára keltez és az itt élt lango
bardokkal hoz kapcsolatba. Az idei ásatás j elentősége a 
ház külső járószintjének megtalálásában és a korszak új 
kerámiajegyeinek felismerésében rejlik. Az újabb épü
let elhelyezkedése megerősített korábbi sejtésünkben: 
a Forró-árokkal párhuzamosan, kb. ettó1 nyugatra 80-
100 m távolságban egy nagyobb kora népvándorlás ko
ri település húzódik. 

2 3 .  Balatonszárszó, Kis-erdei-dűlő 
(Somogy megye) U 

SÓFALVI ANDRÁS 

A részletes tanulmányt lásd a 17. oldalon! 

2 Li .  Balatonszemes, Egyenes-dűlő 
(Somogy megye) U,  R,  B,  LT. Ró 

ÜROSS KRISZTIÁN 

A lelónely (M7 /S-19) Balatonszemestó1 nyugatra, a leen
dő M7 autópálya nyomvonalán létesítendő csomópon
tot a mostani 7-es országúttal összekötő ÉNy-DK irá
nyú új út nyomvonalában helyezkedik el. A régészeti-
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leg érintett és feltárt 23 OOO m2 területet délen a cso
mópont, északon mocsaras, lápos terület határolja. 

A 2003. évi ásatás megkezdésére a nyomvonalban 
folyó építési munkálatokkal egy időben került sor, vala
mint párhuzamosan végezték a csomópont északi le-, 
és felhajtó sávjainak építés közbeni feltárását. 

A terület keleti szélén a munkálatok megkezdése 
után röviddel megfigyelhető volt, hogy a területen két 
régészeti korszak jelentkezik dominánsan. Az északnyu
gati, mocsárhoz közel eső részen a középen húzódó fa
sorig, egy késő bronzkori telep és egy római kori benn
szülött település objektumai kerültek elő. A terület ke
leti oldalán déli irányba haladva, fokozatosan megszűn
tek a római korra keltezhető objektumok, a felület tel
jes megnyitása után azonban más régészeti kultúrák ob
jektumait is észleltük, bár jóval szerényebb számban. 

A lelőhelyen mindössze két beásásból került elő a 
legkorábbra keltezhető régészeti emlékanyag, a dunán
túli vonaldíszes kultúra néhány edénytöredéke. Ezek a 
gödrök a felület délkeleti végében, a csomópont északi 
szélén húzódtak. Az ettó1 nyugati irányban lévő felhaj
tósávokban folytatott feltárások során több, erre a kor
szakra keltezhető beásás is előfordult. 

Néhány esetben a felületen elszórtan előfordultak 
a késő rézkori boleráz-badeni kultúra telepéhez tartozó 
gödrök is. Egyik beásásban egy nagyméretű tárolóedény 
alsó részét bontottuk ki, a hombár alatt több rétegben 
számos összetört edényt tártunk fel. 

A bronzkori kultúrák legkorábbi képviselőjeként a 
kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci-kultúra három göd
rét kell megemlítenünk. A bekötőút nyomvonalának tel
jes területén nagy számban bontottuk ki a késő bronzkori 
halomsíros kultúra legkorábbi szakaszára jellemző lelet
anyagot tartalmazó beásásokat. Az egyik gödörben nagy 
mennyiségű kerámiatöredék, valamint ép edény mellett 
a beásás falához szorítva egy csecsemő zsugorított csont
vázát is megtaláltuk. A kerámián kívül szép számban ta
láltunk megmunkált kőeszközöket és jelentős mennyisé
gű őrlőkőtöredéket. Az egyik gödörben egy vastag, 
kalcinát növényi magvakból álló réteget is feltártunk. A 
késő bronzkori objektumok között néhány esetben az ur
namezős kultúra jellegzetes leletanyaga került elő. 

A terület legösszetettebb objektumcsoportja már a 
késő vaskorhoz és a római korhoz köthető. Az objektu
mokból előkerült leletanyag mellett kirajzolódik egy ró
mai kori bennszülött telep szerkezetének egy része. A 
nyomvonalat a terület középső harmadában egy meg
közelító1eg észak-déli irányú árok szeli át, mintegy száz
hatvan méter hosszan, amelynek jelentősége abban rej
lik, hogy ettó1 keletre csupán egyetlen olyan gödröt tár
tunk fel, amelybó1 a kelta, illetve római korra keltezhe
tő leletanyag került elő. Ezzel szemben az ároktól nyu
gatra egy falusias jellegű település számos különböző 
típusú objektumát figyeltük meg, a korszak jellegzetes 
leletanyagával. Ezért az észak-déli irányú árkot, min
denképpen a telep kerítőárkaként kell értelmeznünk. 
Csekély méretei miatt védelmi funkciót aligha láthatott 

el, azonban markánsan jelzi az árkon belüli terület zárt
ságát. 

Az ároktól nyugatra, a terület északnyugati és kö
zépső részein tizenegy félig földbe mélyített házat tár
tunk fel, amelyek az árok irányával megegyezően, há
rom párhuzamos észak-déli irányú vonalon helyezked
nek el. Különösen figyelemre méltó az a félig földbe 
mélyített ház, amelynek betöltésében markánsan jelent
kezett a lakóobjektum föld feletti szerkezetét jelző, be
dőlt, paticsos omladék. A házak közötti térségen nagy 
számban tártunk fel tároló- és hulladékgödröket, vala
mint egy téglalap alakú, gazdasági jellegű építményt és 
egy kutat is, amelyben csak a betöltésben észlelt elkor
hadt deszkadarabok utaltak a kútszerkezet hajdani meg
létére. A kút alját, amely erősen iszapos volt, nagymé
retű kövekkel rakták ki. A telep ezen részeinek objektu
maiból jellegzetes kelta edények római kerámiával ke
veredve kerültek elő, amely azt bizonyítja, hogy a késő 
vaskor anyagi kultúrája - az előkerült terra sigillata és 
egyéb, jól keltezhető római kori kerámiatípusok tanú
sága alapján - egészen a Kr. u. 2-3. század fordulójáig 
jelen volt a telep életében. 

A terület déli részén több gazdasági jellegű objek
tumot tártunk fel. Előkerült egy nagyjából négyzet ala
kú, nyolc nagyobb cölöplyuk által alkotott cölöpszerke
zetes építmény, amelynek keleti oldalához három kisebb 
cölöplyuk csatlakozott. Gazdasági jellegű teleprészre utal 
az itt előkerült négy kemence is, amelyek közül egy fa
zekaskemencének megmaradt hamusgödörhöz csatla
kozó szája, valamint az altalaj szintje alatt néhány cen
timéterrel az agyagból készült, átlyuggatott rostély is. 
Betöltéséből nagy mennyiségű római kori kerámia ke
rült elő. Kevésbé jó állapotban maradt meg egy másik 
kemence, amelynek betöltésében a fentebb leírt edény
égető kemence rostélyához hasonló agyagtömböket ta
láltunk. A másik két kemence esetében rostélymarad
ványokat nem észleltünk, jól megfigyelhető volt viszont 
tapasztott sütőfelületük, amelyek közül csak egy eset
ben figyelhettünk meg kerámiaalapozást. 

A telephatároló árok és a településhez köthető ob
jektumok jól megfigyelhetőek voltak a le- és felhajtóágak 
ásatásai során is, valamint a település számos objektuma 
került elő a csomópont korábbi feltárása során, amelybó1 
arra következtethetünk, hogy egy nagy kiterjedésű, a ké
ső vaskortól a Kr. u. 2-3. századig folyamatosan lakott 
település maradványaira bukkantunk. A telep késóbbi sor
sáról nincsenek információink, a három ásatás területé
ró1 nem ismerünk olyan leletanyagot, amely áthidalná a 
Kr. u. 2-3. század fordulója és a csomópont területén elő
került Kr. u. 5. századi sírok közötti hiátust. 

2 5 .  Balatonszemes, Rádpuszta 
(Somogy megye) 

SERLEG! GÁBOR 

2003. december 1-jén elvégeztük a Baltonszemeshez tar
tozó Rádpusztán álló középkori templomrom digitális, 
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térinformatikai felmérését. A kutatás célja a Balaton
szárszó határában tervezett pihenónelyen bemutatásra 
kerülő, korábban feltárt középkori templom elméleti re
konstrukcióját támogató, tervezést segítő adatok, illet
ve párhuzamok gyűjtése volt. 

Munkatársak: Kandra Lajos, Virágos Gábor. 

26. Balatonszentgyörgy, Besenyő 
(Somogy megye) Kö 

BELÉNYESY KÁROLY 

2003. augusztus 4-29. között feltárásokat végeztünk a 
balatonszentgyörgyi temetőtó1 É-ra elterülő szántóföl
dön, ahol a középkori Besenyő falu maradványait ku
tattuk. A feltárás során beigazolódni látszanak László 
István helytörténész kutatásai, aki az oklevelek alapján 
Besenyő települést ide lokalizálta. 

A területen 3 szelvényt nyitottunk, a K-Ny-i irá
nyú I.  szelvény 25x5 m-es volt, majd ennek folytatásá
ban 30 m hosszan nyitottuk a II. szelvényt. Erre merő
legesen É-D-i irányú volt a 35x10 m-es III. szelvényünk. 
A három szelvényben összesen 67 objektumot tártunk 
fel. Az ásatás során hulladékgödröket, többszörösen 
megújított kemenceplatnikat, vermeket, illetve egy víz
elvezető árkot azonosíthattunk. Egy 5 darabból álló ke
mencecsoport. a feltárt terület K-i részébó1 került elő, 
oly sűrűségben, ami vélhetően valamiféle gazdasági te
vékenység meglétére utal. A kemencék egyidejű hasz
nálata a 13. századra datálható, a tapasztásból előkerült 
kerámiaanyag is ezt támasztotta alá. A dombtetőn csak 
elszántott állapotban maradtak fenn a kemenceplatnik 
(3 darab), ennek alapján nem eldönthető, hogy házhoz 
tartoztak, vagy külső kemenceként épültek. 

Az ásatás leletanyagában a kerámia és állatcsont do
minál. A kerámiaanyag igen változatos, a 13-16. száza
di spektrumot felöleli: fazekak, bográcstöredékek, kan
csók, fedők, csészék egyaránt előfordulnak. Az állatcson
tok - kecske, szarvasmarha, sertés, ló - hulladék gya
nánt kerültek a gödrökbe, valamint egy ép kutyacsont
vázra is bukkantunk. Számos vastárgyat, patkószögeket, 
vaskéseket, vasláncot és egy ép sarkantyút is találtunk. 
Különlegességnek számít egy bronz fülbevaló, valamint 
egy bronzgomb. 

2 7. Balástya határa 
(Csongrád megye) Ő, Kö 

M. ARADI CSILLA 

2003-ban az M5 autópálya Csongrád megyei szakasza 
nyomvonalán több lelónelyen végeztünk előzetes feltá
rást. 

7/52 lelónely (MS 1 7. lh.): 2003. július 21. és augusz
tus 9. között folytattuk a megelőző feltárást 4200 m2-
en. Az öt őskori településrészlet, egyenként 85-140 m2 
alapterületű, sekély objektummal, kevés, jellegtelen ke
rámiával és állatcsonttal, a nyomvonalban és a hozzá 
kapcsolódó erdősáv területén feküdt. Előzménye dr. Bé-

res Mária ásatása volt 1999-ben, aki hét újkori és me
zolit(?) objektumot talált a nyomvonalba húzott két ku
tatóárokban. A lelőhely feltárásának folytatása nem in
dokolt. 

7/19 lelónely (MS 15. lh.) : 2003. augusztus 11 .  és 22. 
között végeztük el 3216 m2-nyi terület kutatásást. A kö
zépkori település szélét dokumentáltuk 16, a nyomvo
nalba eső objektummal (többségében árkok és egy ház) .  
É felől csatlakozik a dr. Béres Mária által 1998-ban fel
tárt nyomvonalszakaszhoz. É felé a lelónely a nyomvo
nalban nem folytatódik tovább. 

7/7 lelónely (MS 12. lh.): 2003. augusztus 25. és 29. 
között folytattunk megelőző feltárást 2959 m2-en. A ki
tűzött terület két részbó1 áll: a dr. Béres Mária által 1998-
ban feltárt nyomvonalszakaszhoz É-ról csatlakozó ki
sebb, és a D-ró1 csatlakozó nagyobb területbó1. A D-i 
részen nyitott felületen mindössze egy kopolyakút ke
rült elő, a nyomvonal K-i szélén, a földrajzilag markán
sabb területen lehumuszolt felület negatívnak bizonyult. 

A lelőhely a nyomvonalban semmilyen irányban 
nem folytatódik. 

28.  Baracs, Annamatia 
(Fejér megye) Ró 

BENDE LÍVIA - LőRINCZY GÁBOR 

2003. július 5-18. között végeztük a baracsi római kato
nai tábor (Annamatia) feltárásának 5. ásatási kampá
nyát a PPKE BTK és az Intercisa Múzeum közös mun
kájának keretében. Az idei ásatás során a tábor ÉNy-i 
saroktornyának a kutatását kezdtük meg. A kéthetes ása
tás alatt 3 árok (kettő 12x11 m és egy 3x1 m-es) és egy 
szelvény megnyitására volt idő. Feltártuk az 1 m széles 
kanyarodó táborfalat, amelyet végig kiszedtek vagy erő
sen vissza bontottak. A táborfal belső föld töltésének szer
kezetét is tanulmányozhattuk a VII. szelvényben. Még 
fontosabb, hogy beló1e keltező értékű leletek ( denarius, 
T. S.) is kerültek elő, amelyek a kőtábor építési idejét 
keltezik (Kr. u. 2. század közepe) .  Ezzel ellentétben a 
beugró trapéz alakú torony 70 cm széles falai 1 ,6  m ma
gasságig maradtak meg. A torony teljes D-i felét feltár
tuk, a D-i bekötőfal hosszúsága 4,1 m. Falai egykorúak a 
táborfallal. Figyelemre méltó, hogy a toronyfalak a tá
borfalhoz képest jóval mélyebbre (40 cm-rel) alapozot
tak. A toronybelsó'ben két meszes padlószintet és egy 
vastag égési réteget figyeltünk meg. A falakat a késő 
római korban visszabontották, felette kavicsos döngölt 
járószint maradványait lehetett helyenként megfigyel
ni. A DNy-i sarokhoz hasonlóan az 1. palánktábor azo
nos méretű, V-keresztmetszetű árkát a táborfal és hátsó 
toronyfal közötti szakaszon tártuk fel. A palánktábor 
erődfalához tartozó négyszögletes pillér lyuka is eló"ke
rült. Ugyancsak megtaláltuk a késő római legyező alakú 
torony 1,8 m széles kimenő falának az indulását, illetve 
átvágtuk az-azokar összekötő' külsű, íves-fa-I--egy- szaka-:c 
szát is. A falak alapozása maradt meg, 7 felmenő kősor
ral 80 cm magasságig. Az ívesen kanyarodó falat a ket-

1 60 
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tős, V-keresztmetszetű fossák közül a külsőre alapozták. 
Az első fossa táborfaltól való távolsága 2 m, kiszerkesz
tett szélessége 7 m. A késő római torony érdekessége, 
hogy a délnyugatival szemben a bekötő falakat nem a 
beugró torony falaihoz igazították, hanem az Ács, vas
pusztaiéhoz hasonló módon kicsivel délebbre. A legye
ző alakú toronynak a legnagyobb hosszúsága 12 m le
hetett, belső padlószintje nem maradt meg, a rézsű 
miatt azokat teljesen elszántották. Ezt az a tény is bizo
nyítja, hogy az ásatás során rendkívül kevés téglabé
lyeget és tetőtéglát találtunk. A VII. szelvényben a le
gyező alakú toronyfal kiszedésében nagy valószínűség
gel egy szétdúlt éremkincslelethez tartozó 107 darabos 
aes-lelet került elő. A veretek átégtek, Valentinianus, 
Valens és Gratianus verette őket. A toronyfalhoz tarto
zó omladékos rétegben másodlagosan felhasznált fara
gott építési tagozatot találtunk. A pusztuló löszfalnál a 
visszatöltött külső fossában 30 cm hosszú, ép vaslán
dzsát találtunk. 

Konzulens: Újlaki Pongrácz Zsuzsa. 
KovÁcs PÉTER 

29.  Baté, Ha lastó 
(Somogy megye) Ő, U ,  R, B, Kö 
2003 őszén beruházást megelőző terepbejárást végez
tünk a területen. 

1. számú lelónely: Az 1. sz. halastó K-i oldalában, az É
i felében, a villanyoszlopsortól D-re, kb. 100-150 m kö
zött, a gát és a patakmeder között, gazos álló kukoricás
ban, rossz megfigyelési körülmények között kevés ős
kori kerámiatöredéket gyűjtöttünk. 

2. számú lelónely: Az 1. sz. lelónelytó1 ÉK-re egy erő
teljesen kimagasló domb, amelynek a Ny-i oldalát és te
tejét jártuk be (a domb É-D-i irányú). A patakmedertől 
K-re, kb. 50 m-re, a hidroglóbusz vonalától D-re, a domb 
tetején kb. 100 m-es átmérőjű, nagyobb kiterjedésű le
lónely figyelhető meg. Sok kerámiát (őskor, középkor) 
és a tetőn téglatöredékeket, fémsalakokat gyűjtöttünk. 
Leletanyag: patics, magkövek, pengetöredék, kevés 
neolit (lengyel?) rézkori (pécel-badeni), bronzkori (füg
gőleges bekarcolt vonalköteg) , középkori kerámiatöre
dék. 

3. számú lelónely: A domb Ny-i lábánál, a pataktól 
K-re húzódó dűlőút K-i oldalán, az út kanyarulatában, 
É-D-i irányban húzódik a lelónely, a villanyoszlopsortól 
kb. 100 m-re, É-ra. Leletanyag: lekopott őskori, kevés 
középkori töredék, sok csonttöredék. 

4. számú lelónely: A dűlőút mentén, lapos dombhát 
aljában, hosszan elnyúlva (kb. 50 m hosszan), a dűlőút 
újabb kanyarulatában lepusztult állapotú középkori, ős
kori kerámiát, pengét gyűjtöttünk. 

5. számú lelónely: Egy É-D-i lapos dombtető Ny-i 
szélén, a halastótól K-re, a dűlőúttól Ny-ra, a következő 
villanyoszlopsortól-D-re, 50 m-re kevés-neolit(?), leko
pott őskori (rézkor, bronzkor), kevés középkori kerámiát 
gyűjtöttünk. 
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6. számú lelónely: Fonó külterületében a Halastó É-i 
végétó1 K-re, a Kiserdő vonalában, kissé gazos kukori
cásban kevés őskori kerámiát, téglatöredéket, paticsot 
találtunk (neolit?, rézkor?) . 

BÁRDOS EDITH - M.  ARADI CSILLA 

30.  Bácsalmás, Óalmás, homokbánya 
(Bács-Kiskun megye) Sza, Á, Kú 
2003-ban is a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
által adott és helyi támogatással folyt a rác temető fel
tárása (421-483. sírok, köztük egy szarmata) . Megtalál
tuk a temető É-i, ÉNy-i és DDNy-i szélét. Az ÉNyNy-i 
részen már csak néhány sír lehet a földben, a viszony
lag sűrű betemetettségű Ny-i domblejtőn azonban to
vábbi sírok várhatók. 

A sírok feltárását továbbra is metszetbontással kezd
tük. Ennek eredményeképp nemcsak a túlnyomórészt 
padkás sírformát és a halottak általában csúcsos takará
sát figyeltük meg, hanem a gödörbe roskadt felszíni 
konstrukció nyomait is. Egy gyermek- és egy felnőttsír 
padmalyos volt; ahhoz a csoporthoz tartoztak, ahonnan 
tavaly három padmalyos temetkezés került elő. A ko
porsós sírok száma mindössze kettő. 

A leletanyag a temető korának és jellegének megfe
lelően elsősorban kisgömbös tűkbó1, fülesgombokból, 
vas párizsikapcsokból, gyöngyökből állt, a leletek szá
ma a tavalyihoz képest kevesebb. Az egyik sírban 1 cm 
széles, bronzszálas paszomány díszítette az elhunyt nő 
ruhájának nyakrészét. A sírok túlnyomó része mellék
let nélküli volt. 

Feltártuk a temetőt használata bizonyos szakaszá
ban kerítő árok két újabb szakaszát is. 

A domb egykor meredek É-i és D-i lejtőjén sírok 
már nem voltak, itt kisebb-nagyobb méretű szarmata 
és Árpád-kori gödrök kerültek elő, viszonylag kevés ke
rámia- és állatcsontlelettel. 

Munkatárs: Sultis László restaurátor (Baja, Türr Ist
ván Múzeum). 

WrcKER ERIKA 

3 1 .  Bátonyterenye, Kisterenye, Bogár-föld 
(Nógrád megye) R 
A 21-es út Salgótarján, Ipari Park és Kisterenye közötti 
szakaszának szélesítése és az ehhez kapcsolódó mun
kák által érintett nyomvonalon végeztünk megelőző ku
tatást. 

A Tarján-patak völgyének nyugati dombsorának egy 
mocsaras területre benyúló kis platóján, a 21-es út épí
téséhez kapcsolódó talajmunkák során késő rézkori ke
rámiatöredékek kerültek elő. A lelónely kutatására elő
ször árkokat nyitottunk. Már ekkor kiderült, hogy ko
rábban a kisterenyei víztározó létesítésekor anyagnye
rő helyként használták a területet, s a lelónely egy je
lentős részét elhordták. Ezek után a még érintetlennek 
tűnő részen egy nagyobb felületet nyitottunk. Itt a szel-
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vény teljes hosszában követhető volt egy vékony kavi
csos réteg, amely alatt több helyen megfigyelhető volt 
beásás nélküli leletkoncentráció. E réteg eltávolítása 
után három, a leletanyag alapján a bádeni kultúrához 
sorolható sekély gödröt sikerült feltárnunk. A lelőhely 
feltehetően az út nyugati oldalán, a domb magasabb ré
szén is folytatódik. 

Munkatárs: Simon Gall. 
A leletanyag a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum

ba került. 

32 .  Becsehely, Alsóerdő-dűlő 
(Zala megye) U, R,  Á 

TANKÓ KÁROLY 

Régészeti szakfelügyelet során egy újabb leló11elyet ész
leltünk az M7-es út 222+550 km és 222+750 km közötti 
szakaszán, a Borsfa-patak partján, egy alacsonyabb lan
kán (hrsz. 073) . A leletmentést 2003. május 27. és június 
17. között végeztük el. Az átvizsgált mintegy 7700 m2-nyi 
területen 59 objektumot tártunk fel. 

A lelónelyen három korszak emlékanyaga jelentke
zett: zömében a középső neolitikus DVK keszthelyi cso
portjához, valamint a rézkori Balaton-Lasinja kultúrá
hoz sorolhatók a leletek. Egyetlen gödör, a 17. objektum 
sorolható csupán az Árpád-korhoz, valamint az 1. és a 
3-4. sz. objektumból is kerültek elő Árpád-kori kerá
miatöredékek. 

A dunántúli vonaldíszes kultúra keszthelyi csoport
jának idejére datálhatók a lelőhely Ny-i, patakhoz kö
zelebb eső részén feltárt gödrök, valamint egy hosz
szúház cölöpsorainak a nyoma és a ház DNy-i oldala 
mellet fekvő gödör. Feltehetőleg egy másik, ugyancsak 
DVK hosszúház cölöplyukai is előkerültek. Érdemes 
külön is kiemelni az 5. objektumból napvilágra került, 
szerpentinébó1 készült, csiszolt, kettőskónikus kó'bu
zogány-töredéket, amely szintén a DVK kultúrához köt
hető. 

A Balaton-Lasinja-kultúra leletei kerültek elő a le
lőhely legnagyobb és legintenzívebb objektumából, 
a 16. számú gödörkomplexumból. Ebben a kerámia
töredékeken kívül jelentős számú csiszolt és pattin
tott kőeszköz, pattinték/szilánk és magkő, valamint 
kanáltöredékek voltak. Kevés állatcsontot is tartalma
zott ez az objektum, de ezeket a talaj roncsoló hatása 
miatt csak rossz állapotban, erősen töredékesen sike
rült kiemelnünk. A gödör komplexum középső részén 
egy nagyobb paticsos felületet is sikerült megfigyel
nünk. 

Ez a lelőhely a szakirodalomból ismert Becsehely I .  
é s  Becsehely II. (Becsehely, Homokos-dűlő) lelónelyek 
között fekszik. Itt a neolitikus DVK keszthelyi csoport
jának, valamint a rézkori Balaton-Lasinja kultúrának 
egy-egy teleprészét sikerült feltárnunk. Ezen népessé
gek leletanyag -mindhárnm lelónelyen ielentkezett. 

Munkatársak: Tokai Zita Mária, Eke István. 
HORVÁTH LÁSZLÓ 

3 3 .  Becsehely, Cinege-föld 
(Zala megye) U 
Régészeti szakfelügyelet során észleltük a leló11elyet az 
M7-es autópálya 223+450 km és 223+550 km közötti 
szakaszán. 

A leletmentésre 2003. május 22. és 26. között ke
rült sor. A humuszolást a 223+450 km és a 223+500 km 
között kezdtük meg a nyomvonal Ny-i részétől K felé 
haladva, majd a 223+500 km és a 223+550 km közötti 
felületen folytattuk tovább. Az autópálya földmunkái
nak következtében a nyomvonal a mostani felszínhez 
képest már mintegy 80 cm mélyen fekszik, így ezen a 
részen az objektumoknak csak az alját találtuk meg. 

A lehumuszolt mintegy 5000 m2 felületen összesen 
3 objektumot sikerült megfigyelnünk és feltárnunk, 
amelyek a felület ÉK-i részén jelentkeztek. Az előkerült 
kerámiaanyag a középső neolitikus DVK keszthelyi cso
portjához sorolható. 

A leletanyag alapján feltételezhetjük a párszáz mé
terrel északkeletre fekvő, 1999-2000-ben feltárt 71. szá
mú, Homokos-dűlő (a szakirodalomban Becsehely II. le
ló11ely) DNy-i részét sikerült ezen a helyen lokalizálnunk. 

Munkatárs: Tokai Zita Mária. 

3 4 .  Becske határa 
(Nógrád megye) Pa, U 

HORVÁTH LÁSZLÓ 

Büdös tó-hegy: A hegy 335,6 m tszf. magasságú csúcsá
tól északnyugatra, a kis erdőfolt körüli kb. 20x20 méte
res területen néhány szilánkot gyűjtöttünk a boronált 
szántásban. A terület talaja erősen kavicsos (jórészt 
kvarcit, de előfordul a hidrokvarcit is) . A viszonylag kis 
leletanyagban a cserháti limnokvarcit mellett jelen van 
a kárpáti radiolarit, az üveges kvarcporfír, a hidrokvarcit 
kavics, illetve egy mátrai jellegű hidrokvarcit változat 
(Gyöngyösoroszi, Dögkút) . Az egyetlen retusált eszköz 
egy üveges kvarcporfírból készült szilánkvakaró, a le
letanyag a középső esetleg a korai felső paleotikum ide
jére keltezhető. A legtöbb lelet a facsoporttól északke
letre, egy kisebb völgyben került elő, noha találtunk egy 
kvarcporfírpattintékot a tető peremén is. 

Feltehetően fiatalabb, talán újkőkori egy kérges ob
szidiánszilánk és egy patinátlan hidrokvarcit pengetö
redék. 

Júlia-major: A Galga forrása felett húzódó, ÉNy-DK-i 
dombhát tetején, a 321 m tszf magasságú enyhe kiemelke
dés és a Becske-Maggyarnándor közti műút közötti részen, 
a villanyvezeték mentén gyűjtöttünk leletanyagot. A föld
nyelven vezető földúttól nyugatra, a nem szántott táblá
ban viszonylag kevesebb lelet került elő, ám az úttól észak-
ra, a villanyoszlop vonalában, az úttól három méterre egy 
üveges kvarcporfírszilánkot, innen kb. 20 méterre a műút 
irányában egy mátrai hidrokvarcitból készült szakóca bá
zistöredéket i:aláltunk. Ezek meUettnrég két -kárpáti- radio�- -
larit pattinték, egy nummulieszes kovából és két, téglavö-
rös szírn'.í hidrokvarcitból készült szilánk érdemel említést. 
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Érdekes, hogy a rossz gyűjthetőség ellenére a leletanyag
ban meglepően sok kis pattinték szerepel. 

A földúttól K-re eső villanyoszlop vonalában, de az 
út Ny-i oldalán, a frissen boronált, száraz, hantos szán
tásban kb. 60x30 méteres koncentrációban (2. sz. lelet
koncentráció) kerültek elő a leltek, köztük radiolarit- és 
kvarcporfírszilánkok. A koncentrációtól ÉNy-ra mintegy 
150 méteren át találtunk még szórványosan szilánko
kat, míg délkelet felé egészen az 1. számú koncentrá
cióig, a műúttól számított első villanyoszlop környékéig 
találtunk leleteket. Ez utóbbi helyen a földúttól kb. 20 
méterre gyűjtöttünk még. 

Az áprilisban előkerült bifaciális töredéke a kvarc
porfíros - radiolaritos 2. koncentrációhoz, a Péntek At
tila által korábban gyűjtött két levéleszköz az 1 .  kon
centrációhoz tartozik. A néhány száz lelet tipológiailag 
a középső paleolitikumból származik. 

3 5 .  Berekfü rdő, Veres Péter utca 9. 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1 

MARKÓ ANDRÁS 

2003 márciusában a karcagi rendőrkapitányságról tele
fonon értesítették a múzeumot, hogy Berekfürdő fenti 
címén (hrsz . :  309), faültetéskor emberi csontokra buk
kantak. A helyszíni szemlén a rendőrök is részt vettek. 
Megállapítottuk, hogy a csontváznak éppen a koponyá
jára ástak rá. 

A lekerekített sarkú, keskeny téglalap alakú gödörben 
feküdt a nyújtott helyzetű, ÉNy-DK tájolású csontváz. Mel
léklete nem lévén, a sírt keltezni nem tudtuk, a csont álla
ga alapján csak azt valószínűsíthettük, hogy a temetkezés 
nem újkori, hanem a történeti időkbó1 származik. 

Munkatársak: Tárnoki Judit régész, Hegedűs Gab
riella gyűjteménykezelő. 

36 .  Beret, Babar-tető (Szőlőskert) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő 

CSÁNYI MARIETTA 

2003 .  december 16-án bejelentés érkezett a Herman Ot
tó Múzeumba Gulyás Károlytól, Beret polgármesteré
től, miszerint a község határában adótorony alapozása
kor a munkagép emberi koponyát bolygatott meg. A 
helyszínen megállapítottuk, hogy a 10x10 méteres ala
pozási gödörben 1 m mélyen előkerült embercsontok 
régészeti korból származnak. Az elvégzett leletmentés 
során egy K-Ny-i tájolású, a bal oldalán, zsugorított hely
zetben fekvő, hiánytalan, és viszonylag jó megtartású 
csontvázat tártunk fel. Sírgödröt nem tudtunk megfi
gyelni, és mellékleteket sem találtunk. Az elhunyt ölé
ben egy jellegtelen őskori kerámiatöredék feküdt. A rí
tus és a cseréptöredék alapján a temetkezést őskorinak 
határoztuk meg. A dombot a leletmentés időpontjában 
hó boi:ította, így a környező területeket nem tudtuk be
járni, a temetkezés korát nem tudtuk pontosítani. 

CSENGERI PIROSKA 

3 7. Beszterec, Gyalap-tanya 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg) Ő, H 
2003.  június 10-27. között a leló11elyen a Magyar Tudo
mányos Akadémia Régészeti Intézete hitelesítő ásatást 
folytatott. 

2003 .  június elején Németh Péter segítségével fel
kerestük a valamikori temetőt. A honfoglalás kori sír
mezőről először Kiss Lajos a nyíregyházi múzeum igaz
gatója számolt be az ott elvégzett mentőásatás során. A 
valamikori tanyahelyen a kapubejáró oszlopainak az át
helyezésekor ugyanis mellékletes sírok kerültek elő 
1928-ban, s ezt megelőzően pedig 1927-ben ugyanitt a 
tanya szomszédságában lévő út szélesítésekor is kerül
tek elő sírok. Akkor Kiss Lajos a területen lévő házak 
miatt sajnos nem tudott nagyobb ásatást végezni. Ké
sőbb 1958-ban Dienes István és Makkay János azonosí
tották a leló11elyet, amely ekkor már Kék külterületé
hez tartozott. 

A pontos azonosítás, s a várható további sírok alap
ján a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Régészeti Intézete közös ásatás kereté
ben fogott hozzá a lelónely hitelesítéséhez. A hitelesítő 
ásatás költségeit a Magyar Tudományos Akadémia Ré
gészeti Intézete és a Szegedi Biológiai Központ Geneti
kai Kutatóintézete által vezetett NKFP pályázat anyagi 
kerete biztosította. A Történeti genetika a magyar ethno
genezis kutatásában címet viselő program keretében 
olyan új 10. századi temetők hitelesítése zajlik, melyek
bó1 olyan genetikai minta nyerhető, ami kiegészíti a fo
lyamatosan bővülő, s a program céljául kitűzött adatbá
zist. Az új minták felvételére részben az eddigi mérések 
pontosítása a feladat, vagyis annak a vizsgálata, hogy 
miként hatnak a csont megmaradt genetikai állományá
ra egy-egy adott talaj összetevői. 

Az ásatás során sikerült azonosítanunk a valamiko
ri temetőt és a tanya helyét, megtaláltuk és feltártuk a 
temetónöz tartozó, még meglévő sírokat (27 sír és sír
töredék). A kibontott sírok alapján a temetőtöredék tel
jesen feltártnak tekinthető. 

A lelónely a Rétköz egyik meghatározó 10-11. szá
zadi temetőjének számított. Ennek oka részben az észa
ki kardkoptatónak és a hozzá kapcsolódó tudományos 
interpretációknak köszönhető. A kardkoptatót ugyanis 
Fettich Nándor, a ladánybenei leletből kiindulva, a ko
rai emlékek közé sorolta. Feltételezését az 1928-ban mú
zeumba került leletek újabb vizsgálata, s a trapéz alakú 
vállas kengyelek megléte késóob már cáfolta. 

Nyitva maradt azonban az a kérdés, hogy a beszterci 
temetőnek egy kései, a 10. század második felére datál
ható részét bolygatták-e meg, vagy pedig a legkorábbi 
sírok egyike vált a tanya épületeinek áthelyezésekor a 
munkálatok áldozatává. A most feltárt temetőtöredék 
alapján valószínűsíthető, hogy 1928-ban a temető korai 
részét bolygatták meg. A dombtetőn, a valamikori domb 
nyugati részén több É-D-i sorban, össl:esen 27 sírt és 
sírtöredéket, valamint egy őskori kemencét sikerült 
megfigyelnünk. A megtalált sírok leletanyaguk alap-
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ján a 10. század középső harmadára, a század második 
felére keltezhetők. A temetőtöredékben az abszolút kel
tezést segítő érme nem került elő, de számos ékszer
melléklet és a sírokban megfigyelt viseleti szokás segí
tette a temető pontosabb keltezését. A sírok egy részét 
már a korábbi beásások megbolygatták, a temető keleti 
részét pedig a domb átvágásával kialakított úttal, vala
mint a késóobi tanyaépületekkel semmisítették meg. 

Munkatárs: dr. Menge Balázs antropológus. 
LANGÓ PÉTER 

38. Bezi határa 
(Györ-Moson-Sopron  megye) Ő, R, B, Á, Kö, Kú 
2003.  november 3-4-én terepbejárást végeztünk a köz
ség rendezési tervéhez kapcsolódó régészeti örökségvé
delmi hatástanulmány előkészítése során. Cél a telepü
lés területén található régészeti jelenségek, leló11elyek 
azonosítása, illetve állapotvizsgálat volt. A vizsgálat so
rán először a terület domborzati, vízrajzi viszonyait vizs
gáltuk meg, ezt állapotfelmérés követte. Az erre alkal
mas területen (szántás, vetés, tarló) extenzív terepbejá
rást végeztünk. 

Összesen 11 lelónelyet azonosítottunk a kutatás so
rán, ezek jellege: őskori (azon belül nem meghatároz
ható korú) települések; rézkori, bizonytalan jellegű je
lenségek; kora bronzkori temető; bronzkori (mészbeté
tes és kisapostagi kultúrához tartozó) telepek; kora és 
késő Árpád-kori, valamint késő középkori éremleletek; 
Árpád-kori települések; középkori telep és csatornarend
szer; késő középkori telepek; kora újkori telep; ismeret
len korú kemence, telepjelenségek és sírok; szórvány kő
eszközök (neolit) . 

A terepbejáráson részt vettek Marton Tibor és Stib
rányi Máté régészek, Szabó Zoltán, Kiss Csaba régész
technikusok. 

39.  Békéscsaba, Árpád sor 56 .  
(MRT 1 0 .  k.  2 / 1 6 7  l h . )  
(Békés megye) Szk?, Sza? 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2003.  április 11 -én lakossági bejelentést kapott a Mun
kácsy Mihály Múzeum, hogy a fenti ingatlanon építke
zés közben sírt találtak. Még aznap a helyszínre siet
tünk, kibontottuk a sír környékét, mely az ott épülő ház 
alapárkában feküdt, az utca feló1i épület alapárkának 
K-i sarkánál. 

A bolygatott váz fejjel DK-nek feküdt, a hátán nyújt
va. A sír foltja egyes szakaszokon megfigyelhető volt. A 
medencét és a comb felső részét a mostani munkák so
rán tették tönkre. A mellkas felső részét, a vállakat és a 
fejet már egy korábbi árok ásásakor elvitték. A lábak 
nyújtottak, a jobb szárkapocscsont kissé távolabb feküdt 
a váztól.-A jobb combcsont felső harmada mellett, kí
vül egy bronzcsat került elő. A halott nemét a csontok 
alapján nem tudtuk egyértelműen megállapítani. 

A leló11ely a Békéscsaba, Árpád sor 46. sz. lelónellyel 
(167. lh.) lehet kapcsolatban, ahol a környező utcákat is 
érintve nagyobb kiterjedésű szkíta és szarmata temető 
sírjai kerültek elő. Ide tartozik a fürdő bejáratánál 1976-
ban előkerült sír, és a szintén a fürdő bejáratánál néhány 
héttel a mostani leletmentés előtt kibontott csontváz is. 

MEDGYESI PÁL - GYUCHA ATTILA 

LiO.  Békéscsaba, Berényi út 
(MRT 10. k. 2 1 2 9 5  l h . )  
(Békés megye) 0 
2003. augusztus 7-8-án felügyeletet tartottam a 295. 
sz. lelónelyen, gázvezeték lerakása miatt. A munka so
rán semmilyen régészeti objektum vagy lelet nem ke
rült elő. 

Li 1 .  Békéscsaba, Berzsenyi utca 67. 
( Békés megye) 1 

MEDGYESI p ÁL 

2003. március 25-én a Békéscsabai Rendőrkapitányság 
egy emberi koponyát juttatott el a Munkácsy Mihály 
Múzeumba, véleményezést kérve, hogy régészeti kor
ból származó, vagy újabb kori-e. A koponyáról ránézés
re megállapítható volt, hogy régészeti anyag. 

A lelet 2003 . március 22-én került elő Békéscsabán, 
a Berzsenyi utca 67. sz. ingatlanon, alapásás közben. Már
cius 26-án a helyszínen megállapítottuk, hogy az épüle
tet már felépítették. Valójában a telken egy italozó áll, s e 
mögött épül egy nagyobb épület. A tulajdonos ehnond
ta, hogy az új épület mögött, a kerítés alatt bukkantak a 
koponyára, de egyéb csontokat nem tudtak megfigyelni. 
Semmilyen lelet vagy kerámiatöredék nem került elő. 

Megtudtuk azt is, hogy kb. 20 évvel ezelőtt a szom
széd ház alapozásakor szintén találtak sírokat, de erró1 
nem történt bejelentés. 

Li2 .  Békéscsaba ,  Degré utca 
(MRT 1 0 .  k. 2 / 505  l h . )  
( Békés megye) 1 

MEDGYESI p ÁL 

2003. július 26-án bejelentés érkezett a Munkácsy Mi
hály múzeumba, hogy az utca 2. sz. háza előtt, vízveze
ték ásásakor emberi csontok kerültek elő. Másnap a hely
színre érve megállapítottuk, hogy a 2. sz. háznak a 4. sz. 
ház feló1i sarkánál árkot ástak a járda és az úttest kö
zött. A munka során összedobált embercsontokat talál
tak, melyeket átadtak; lelet nem volt a mellettük. 

A ház alapozásakor szintén találtak embercsonto
kat, de erró1 a múzeumot akkor nem értesítették. 1926-
ban a ház előtt egy villanyoszlop lerakásakor egy sírt 
találtak. Melléklete nem volt. Az 1980-as években tör
tént topográfiai felmérések során az akkori tulajdonos 
elmondta, hogy néhány évvel korábban, gázvezeték 
éptése során embercsontokat találtak, melyek össze-
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vissza voltak dobálva. 1994-ben Gyucha Attila egy szét
dúlt gyereksírt dokumentált a 22. sz. ház kerítésénél. 
Egy kézzel formált edény töredékét találták benne, ko
rát nem lehetett megállapítani. 

A jelek alapján egy nagyobb temető sírjai kerültek 
elő az utcában, melynek korát egyelőre nem tudjuk meg
határozni. Az Élővíz-csatorna mentén számos vaskori 
és szarmata sírt ismerünk, talán ezek sorába tartozik. 

MEDGYESI p ÁL 

Li 3 .  Békéscsaba,  mezőgazdasági szakiskola 
(MRT 1 0 .  k .  2/ 1 7 1  l h . )  
( Békés megye) 0 
2003. július 21-én régészeti felügyeletet tartottam Bé
késcsabán a 171.  sz. topográfiai lelőhelyen. A leló'hely 
egy részén, a Tompa utca vonalában végig telefonvona
lat építettek. A munkák során semmilyen régészeti ob
jektum, lelet nem került elő. 

Li li .  Békéscsaba, Nagyrét 
( Békés megye ) B 

MEDGYESI p ÁL 

2003. március 31. és április 30. között megelőző feltárást 
végeztünk Békéscsaba határában, a Nagyrét nevű leló'he
lyen. A feltárásra a 44-es főút Békéscsabát elkerülő szakasza 
első ütemének építése miatt volt szükség. Az ásatási terület 
egy a környezetébó1 alig kiemelkedő dombocskán és kör
nyékén volt. A feltárás során három, valószínűleg újkori ár
kot, hat, a gávai kultúrába tartozó gödröt, és egy ugyanilyen 
korú nagyobb árok részletét tártuk fel. A szegényes lelet
anyagban kerámiatöredékek és állatcsontok voltak. 

MEDGYESI p ÁL - LISKA ANDRÁS 

Li 5 .  Békésszentandrás, Furugy 
(Békés megye) B, LT, Ge 
2003. április 16. és július 16. között megelőző feltárást 
végeztünk a település 27. számú leló'helyén. A munká
ra a Furugyot a Szarvas-Szentes közötti műúttal össze
kötő bekötőút építése kapcsán került sor. A nyomvonal 
12 méter szélességben K-Ny irányban szelte át a lelő
hely északi szélét. 

A munka során 66 telepobjektumot, köztük háza
kat, árkokat, kutakat, gödröket tártunk fel, amelyek a 
szakálháti kultúra és a bodrogkeresztúri kultúra idősza
kára, illetve a kelta és a gepida korra keltezhetőek. Az 
egyik gödörbó1 egy őskori sír is eló'került. 

Li6.  Békésszentandrás, Kettőshalom 
(MRT 8.  k.  1 / 1 7 l h . )  
( Békés megye) Sz:a 

GYUCHA ATTILA 

A településtől D-re, a Gödényhalom felé vezető dűlőút 
K-i oldalán aszfaltkeverő üzem létesítése miatt 2003. má-

jus 27. és június 19. között megelőző feltárást végeztünk 
a Kettőshalom nevű lelőhelyen. A korábban már a me
gyei topográfiai munkák során kataszterbe vett két, egy
más melletti kurgán közül az északit már korábban tönk
retették egy dögtemető létesítésével, míg a déli a terve
zett építési terület centrumába esett (17. leló11ely). Elő
zetesen a kurgán illetve a feltételezett alaptemetkezés 
feltárását tűztük ki célul. 

A megnyitott mintegy 73x36 m-es területen kur
gánhoz tartozó alaptemetkezést leggondosabb kutatá
sunk ellenére sem találtunk, viszont előkerült egy szar
mata temető 17 sírja. A temetkezések kisebb csoportok
ban voltak, tájolásuk kivétel nélkül D-É-i volt. A több 
esetben kirabolt sírok közül mindössze kettó'ben talál
tunk férfit, amelyek viszont gazdag melléklettel rendel
keztek, egyebek mellett vaskardok, fibulák, római pén
zek, egyiküket körárok övezte. A női sírok jellemző lele
tei a nagy számban előkerült gyöngyök. Megfigyeléseink 
szerint a temetőt semmiképpen nem egy korábbi kur
gánba ásták bele, hanem a temető fölé emelhették ké
só'bb a halmot. 

A leletanyag alapján a temetőrészletet a Kr. u. 2-3. szá
zadra keltezzük. 

Munkatársak: Demcsák Ildikó, Kékegyi Dorottya, 
Kollárovszki Mihályné, Medgyesi Pál, Nagy Dániel, Pet
rovszki Zoltán, Zahoránné Sajti Erzsébet, Paul Duffy. 

Li 7. Biatorbágy, Disznó-lapos 
( MRT 1 3/ 1 k. 1 / 1 Li l h . )  
( Pest megye) B 

GYUCHA ATTILA 

2003 novemberében és decemberében elvégeztük a Bia
torbágy Nyugati Lakóterület bővítés II. ütemének hely
színén a megelőző feltárást, ahol az MRT alapján ismert 
régészeti lelónely volt várható (1/14 lh.) .  A terepbejá
rások során a Disznó-lapos 90x90 m-es területén, a fel
színen gyűjthető leletek alapján bronzkori leló'helyet re
gisztráltak. Összességében gépi, majd kézi nyeséssel 
több, mint 4500 m2-t sikerült megkutatnunk 15 kutató
árokkal, kézzel közel 100 m2-t tártunk fel, bontottunk 
ki. A 15 kutatóárokban eló'került jelenségeket - termé
szetes vízfolyások árkait - dokumentáltuk. Az ásatás so
rán - akárcsak a terepbejáráskor - a szórványosan elő
került, egy tucatnyi jellegtelen, apróra tört bronzkori 
(talán Vatya-kultúra?) és néhány újkori kerámia oldal
töredék konkrét objektumhoz való kötése nem történ
hetett meg az erőteljes erózió, a mélyszántás, valamint 
a lejtő legaljában lévő több, mint 2 m-es humuszréteg 
vastagsága miatt. 

A mai Bia legszelesebb, leghuzatosabb külterületi 
része valószínűleg nem lehetett egykoron túl kedvelt, 
huzamosabb ideig tartó megtelepedési hely. Ezt látszik 
alátámasztani, hogy a megkutatott területen régészeti
leg értékelhető jelenségek nem voltak, és csak igen ke
vés szórványleletet találtunk. 

REPISZKY TAMÁS 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

48. Biatorbágy, Hosszúrétek 
( Pest megye) U, B, Ró, Á 
A részletes tanulmányt lásd a 27. oldalon! 

49. Biatorbágy, Káposztás-dűlő 
(MRT 1 3 / 1  k. 3 4 /9 l h . )  
( Pest megye) U ,  LT, Ró ,  Á 

BENCZE ZOLTÁN 

Lakossági bejelentésnek köszönhető, hogy részlegesen 
sikerült feltárnunk Torbágy 9. lelőhelyét a Káposztás
dűlő területén. A majdnem egy hektáros megkutatott 
terület domb felőli részén sikerült behatárolnunk a le
lőhely egyik végét, míg a Füzes-patak melletti terület
részen erre nem volt módunk, mert egy korábbi hu
muszolás már eltüntette a régészeti objektumokat, il
letve a patak fölötti közvetlen sávban az építkezők csak 
ráhordást végeztek. A leló11ely folytatása várható Páty 
irányába és egy kis szakaszon Torbágy felé. Az egyhó
napos megelőző ásatás során 140 objektumot tártunk 
fel. Ezek 80%-a hulladék-, anyagkitermelő-, tárológö
dör volt. A domboldal alján - az erősen elpusztult te
rületen - elsősorban neolitikus és kelta, ettől feljebb 
pedig római kori és elsősorban Árpád-kori objektumok 
voltak találhatók. Az Árpád-kor emlékanyaga (közel 
negyven objektum) nagy része gödör, de találtunk víz
elvezető árkot, félig földbe mélyített házakat, tüzelő
helyeket, néhány kemencét, melyeket gyakran a lakó
házak felhagyása után alakítottak ki . A település a 13 .  
század folyamán szűnhetett meg. (A közeli, mai Dó
zsa György utcai katolikus templom környékén talált 
14-15. századi kerámialeletek pedig arról tanúskodnak, 
hogy itt lehetett Torbágy késóobi magja.) Külön emlí
tést érdemel egy leégett ház, egy késő római-hun kor
ra datálható gödör, melyben 4 gyermek és három fel
nőtt koponyája volt, és egy a Kr. u. 2-3. századra kel
tezhető, vasmegmunkálást bizonyító hatalmas gödör. 
A leletanyag java kerámia, de eló'kerültek római kori 
fésűtöredékek, egy 4. századi érem, néhány vaskés ré
sze, fibulák, valamint kőeszközök, őrlőkövek stb. A le
letanyag a szentendrei Ferenczy Múzeum gyűjtemé
nyébe került. 

Munkatárs: Kalácska Róbert. 
REPISZKY TAMÁS 

50. Biatorbágy, Tyúkberek - Törökbálint, Kukorica-dűlő 
( Pest megye) U, B, Á 
A részletes tanulmányt lásd a 27. oldalon! 

5 1 .  Bikács, Kistápé, Zsidó-nadrág 
(egykori Pusztaszentegyházi-rét) 
(Tolna megye) Kö 

BENCZE ZOLTÁN 

A településen Pesty Frigyes idején még ismert volt a 
mára elenyészett, középkori templomra utaló Puszta-

szentegyházi-rét neve. A tápétól K-re folyó patak É-i ol
dalán az ártérből enyhén kiemelkedő, 1-2 m relatív ma
gasságú dombocskák találhatók, ahol viszonylag sok kö
zépkori kerámiát gyííjtöttem. A faluhely Ny-i részén fek
vő kiemelkedések egyikén közepes mennyiségben ta
láltam templomépületre utaló pelyvás tégla- és kőtöre
dékeket, valamint néhány apró embercsontdarabot. A 
leló11ely a középkori Tápéval azonos.1 

K. NÉMETH ANDRÁS 

52 .  Boldogkőváral ja ,  Boldogkő alsóvár 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kú 
A 2002-2003. évi feltárások és az 1682. évi inventárium 
alapján néhány helyen részletesen, másutt nagy vona
lakban megadható az alsóvár épületeinek elhelyezke
dése, a kapu és a palánkfal vonala. 

Északon a palánkfal a háromszögű bástya K-i fala 
alatti meredek sziklától indul, és követve a szikla esésé
nek vonalát végigfut az egész vár előtt az É-i szakaszon, 
majd belecsatlakozik egy épületbe, illetve a kapuépít
ménybe. Ez utóbbinak a helyét csak feltételezzük az 
inventárium alapján, feltárni nem tudtuk. A palánk leér
kezve a várat Ny-ról övező hegyteraszra továbbfut D 
felé egészen a kiugró sziklaszirt egyharmadáig, ahol is
mét a meredeken eső sziklafalhoz csatlakozik. 

A Ny-i hegyteraszt átvágó árkok alapján ezen a sza
kaszon a palánkfal két periódusáról beszélhetünk. 

Az első periódust az a sziklába vésett téglány met
szetű árok jelenti, amely a vár teljes É-i része előtt végig
fut, és amely cölöp-lyuksorral kapcsolódik a hegy K-i ol
dalán a háromszögű bástya alatti sziklafalhoz. Ennek az 
ároknak a vonalát dél felé egészen a kaputorony alatti 
nagyobb térig követni tudtuk. A palánkárok és a hegy 
között a sziklafelszín a vár Ny-i oldalán jellegzetesen fa
ragott: a természetes esést lépcsőzetesen kiugró függó1e
ges véset határolja, az árok és e véset között megközelítő
leg vízszintes járófelület van kialakítva. A mindettó1 dé
lebbre eső területen még további kutatásnak kell tisztáz
nia, hogy az árok fut-e tovább ebbe az irányba. Ugyanak
kor a D-i alsóvár-szakaszon is megfigyelhető volt a hegy
oldal függó1eges faragása, a vízszintes járófelület kialakí
tása. Az alsóvár D-i végén a vízszintes felületet Ny feló1 
egy alacsony, a hegy felé függó1eges, kifelé a természetes 
esést követő „fal" övezte. Ennek vonalában a valamikori 
hegyoldal sziklalejtőjéig kifutva az É-i részró1 már ismert 
palánkárokhoz hasonló árok zárja be a fal vonalát egé
szen a kiugró sziklanyelvig. 

A második periódust tulajdonképpen a palánkfal 
Ny-i szakaszának egy a korábbitól mintegy 4 m-rel nyu-

A jelentéseimben szereplő Paks környéki templomokra (Bikács, 
Bölcske, Kajdacs, Madocsa, Paks, Pusztahencse) bővebben: K. 
NtMETH A.: „Mostan helyét az eke hasítja és a szél fojdogálja" 
Középkori templomok Paks környékén (Mutatvány egy készülő 
megyei összefoglalásból). Paksi Múzeumi Füzetek 3 (2003). 
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gatabbra való kialakítása jelenti. E fal vonalát falkisze
dési árok és cölöplyukak jelzik. Ez a Ny felé történő tol
dás az alsóvár É-i és D-i felén a már korábban meglevő 
falazathoz kellett, hogy csatlakozzon. 

A cölöplyukak és a falkiszedés mellett az alsóvár 
Ny-i peremén az árokátvágások során nagyméretlí szik
lákból kialakított, szárazon rakott támfal(?) került elő 
nagyjából a cölöplyukak vonalában, illetve attól fél- egy 
méternyire Ny-ra. Mindez felveti a kérdést, hogy való
ban várfalmaradványokról van-e itt szó, és nem egy, az 
újkor során történő támfal kialakításáról. 

Minden épületre utaló nyom a sziklafelszín Ny-i pe
remén levő téglány metszetlí palánkárok vonala és a 
hegy/felsővár sziklája/fala közé eső szakaszon található. 

A leletanyag, akárcsak az előző évben, fó1eg kora 
újkori. Nagyszámú, újabb típusokat is tartalmazó kály
hacsempe-anyag, használati kerámia és egy középkori 
valamint több kora újkori pénz került elő. 

KOPPÁNY ANDRÁS - ÉDER KATALIN 

5 3 .  Bonyhád,  Jung-major (Köles-földek) 
( Tolna megye) B,  LT, Kö 
Egy 1746-os kéziratos térképen ábrázolt középkori temp
lomromot a fenti területre lokalizáltunk. 2002. novem
ber 13-án végzett terepbejárásunk azonban eredmény
telennek bizonyult. 

2003. május 21-én megismételt terepbejárásunkon 
a Völgységi-malomárok melletti keskeny, 50-100 m sáv
ban középkori edénytöredékeket találtunk. A leló11ely 
DNy-i végén kisebb foltban kelta cserepeket gylíjtöttünk, 
ettó1 különállóan, ÉK felé pedig szórvány üvegkarperec 
töredékét. A domboldal magasabb részén elszórtan né
hány bronzkori cserép is feküdt. Az előző lelőhely-rész
tó1 egy a malomárokba csatlakozó mellékággal elválaszt
va, a Jung-majortól DNy-ra kb. 300 méterre, a patak kö
zelében fekvő enyhe kiemelkedésen sok apró, de nagy 
felületen szétszántott tégla- és kőtörmeléket, valamint 
embercsontot figyeltünk meg. A leló11ely a középkori 
(Fülöp-) Szerdahely faluval azonos. 

ÓDOR JÁNOS GÁBOR - K. NÉMETH ANDRÁS 

5 Li .  Bonyhádvarasd, Diós-dűlő 
( Tolna megye) Kö 
1959-ben Mészáros Gyula leletbejelentése ellenőrzése
kor Bonyhádvarasd határában, a falutól DNy-ra paticsos 
épülettörmeléket és középkori cserepeket talált, vala
mint feljegyezte, hogy a domb alatt folyó kis patak fejé
nél állítólag téglákat szántottak ki. 

2003. május 21-én a mondott helyen végzett terep
bejárásunk igazolta a középkori templom- és faluhely 
létezését. A templom az É-D irányban húzódó faluhely 
D-i részén, kb. 25x15 m nagyságú, Ny-K irányú terüle
ten, a felszínbe belesímuló, nem kiemelked-ő részen ta
lálható. Helyét közepes sűrűséglí építési törmelék és em
bercsont jelzi. A dűlő teljes területét az eleredő eső miatt 

nem jártuk be. A lelőhely a középkori Varasd helyét jel-
zi. 

ÓDOR JÁNOS GÁBOR - K. NÉMETH ANDRÁS 

5 5 . Bököny határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á. Kö 
2003. április 29-én helyszíni szemlét tartottunk az egy
kori Újfehértói Állami Gazdaság micskei üzemével szem
ben, jelenleg a bökönyi határba eső Erdődi-tagban, ahol 
korábban csontváz előkerüléséről tettek bejelentést. 
Nagy területen Árpád-kori és középkori cserepeket gylíj
töttünk. A dombon, a 126,2 m-es magasságú részen ki
szántott templom és templom körüli temető maradvá
nyait figyeltük meg. Elhelyezkedése alapján ez lehetett 
a Kiss Lajos által 1923-ban megásott micskei templom. 
A település első említése 1291-bó1 származik. 1578-ban 
pusztult el. 

Kósa-tag: A bökönyi út mellett egy halomra lettünk 
figyelmesek. A környezetébó1 mintegy 2 m-re kiemel
kedő, legalább 40 m átmérőjlí kurgán talaja a környeze
tébó1 sötétebb fekete színével elüt. Rajta leleteket nem 
találtunk. Talán azonos lehet a Bőrhalommal? 

56 .  Bölcske, Gyűrűs-völgy 
(Tolna megye) Kö 

IsTv ÁNovns EszTER 

Az ÉNy-DK irányú Gyűrűs-völgy középső részén, a 
patak D-i oldalán, a dombvonulat magasabb részén, 
Tarczal János madocsai magángyűjtő templomhelyre 
utaló köveket talált. Az általa megmutatott helyen 2003. 
november 14-én környezetébó1 enyhén kiemelkedő ma
gaslaton, kb. 30x20 m-es területen, Ny-K irányban 
hosszabban elhúzódva sok mészkőtörmeléket figyeltünk 
meg, köztük egy kb. 10 kg-os darabot is. A templomhely 
D-i részén közepes sűrűségben embercsontot is talál
tunk. A templom szűkebb környezetében csak néhány 
cserép került elő, a faluhelyet nem sikerült azonosítani. 
A lelónely a középkori Gyűrűs vagy Kanacs temploma 
lehet. 

57. Bölcske, Sziget 
(Tolna megye) B 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2003. június 30. és július 8. között végeztünk régészeti 
feltárást a 0102/48 hrsz. telken. Az 1995-ben megkez
dett, majd 2002-ben folytatott feltárás ez évi célja a ké
ső bronzkori öntőműhely feltárása volt a II. számú szel
vényben. A tavaly részben kibontott műhely az É-i ol
dalon a tanúfalunk alá futott, ezért elsősorban erre a 
részre való rábontást terveztünk. A D-i és a Ny-i olda
lon is csak egy szűk feltárt sáv kísérte a műhelygödör 
oldalát, ezért a fal- illenre tetőszerkezetre utaló esetle
ges nyomok megfigyelésére ezeken az oldalakon is rá
bontottunk a tavalyi szelvényünkre. A feltárás során a 
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gödör szélén fal-illetve tetőszerkezetre utaló nyomokat 
nem tudtunk megfigyelni, de egy a gödör betöltésének 
felső részében jelentkező, leletanyagban szegény, ke
mény, sárga, paticsszemcsékkel enyhén kevert réteg 
alapján felmerült a döngölt falszerkezet lehetősége. 

Az eddig feltárt műhelygödör, úgy tűnik, hogy több 
egymásba kapcsolódó nagyméretű gödörbó1 állt. Idén 
É felé a második gödörrészt tártuk fel, és az objektum 
még mindig kifut az É-i szelvényfalunk alá. 

Az idei leletanyagban is a dunántúli urnamezős kul
túrára jellemző nagy mennyiségíí síkozott és turbán te
kercses edénytöredék került elő, minimális állatcsont
anyag mellett. A műhelygödörben és a körülötte nyi
tott rá bontásokban is, a korábbi feltárásokon tapasztal
takhoz képest, jelentősen megnőtt a bronzfeldolgozás
ra utaló gyártási selejtek, bronzcseppek, alaktalan olva
dékok valamint az apró bronztárgyak száma (tű, lemez
gyöngy) . A leleteket a Wosinsky Mór Múzeumban he
lyeztük el. 

58. Bősárkány, vízműtelep 
(Győr-Moson-Sopron megye) 0 

SZABÓ GÉZA 

Új utat kívántak létesíteni a 098/3 hrsz-ú vízműtelepen. 
A telek nyilvántartott régészeti lelónely, a vízműtelep 
építésekor is találtak sírokat (XJM. Régészeti Adattár 6-
91. sz. jelentés). 

2003 .  szeptember 29. és október 1 .  között elvégez
tük a régészeti megfigyelést. A leendő kút területén ki
jelöltük 4x5 m-es szelvényünket. Eltávolítottuk a leg
felső, újkori töltést, majd az alatta lévő humuszréteget. 
A felületet megnyestük, régészeti jelenségre (lelet, el
színeződés, beásás) nem akadtunk. Biztonság kedvéért 
a homokos altalajból is lenyestünk 5-10 cm-t, az ered
mény továbbra is negatív. 

59.  Bőszénfa ,  Völgyi-dűlő 
(Somogy megye) Kk 

TOMKA PÉTER 

2003 .  szeptember 18-án terepbejárást végeztünk a két 
nappal korábban bejelentett lelónelyen. A lelónely egy 
ott húzódó magasabb dombháton, illetve az erózió kö
vetkeztében, az alatta lévő lejtóoen terül el. A területen 
jók voltak a látási viszonyok, frissen szántott, tárcsázott 
volt a terület. Az É-D-i irányú, kb. 200x100 m-es lelő
helyen nagyszámú középkori (15-16. századi) kerámia
töredéket (fedő, fazék perem- és oldaltöredékeit, hor
nyolt, besimított, illetve bekarcolt vonaldíszes oldaltö
redékeket, felhúzott, galléros peremtöredékeket), őrlő
köveket, téglatörmelékeket észleltünk. A lelőhely a 
domb ÉNy-i hajlatában volt a legintenzívebb. Környe
zetét bejárva több lelónelyet nem tudtunk azonosítani, 
a Völgyi-rét nevu, alacsonyabl5an fekvő Tefület üresnek 
látszik. 

KÖLTŐ LÁSZLÓ - M. ARADI CSILLA 

60.  Budajenő, Hegyi szántók 
(MRT 1 3 / 1  k. 2/9 l h . )  
( Pest megye) B 
2003. augusztus végén-szeptember legelején folytattuk 
a 2002-es kutatás helyszínén a megelőző feltárást. A la
kópark közterületi sávjaiban közműfektetés során elő
került tíz objektum feltárására került sor. Az objektu
mok (860-869 sz.) egy része sekély, nagyrészt már el
szántott, lelet nélküli gödöralj volt. Két árokrészt és két 
újkori beásást is feltártunk. Jelentősebb Vatya III .
Kosszideri fázisú leletanyagot, elsősorban cseréptöredé
ket két gödör tartalmazott. A leletanyag a szentendrei 
Ferenczy Múzeum gyűjteményébe került. 

Munkatárs: Sima Gábor. 
REPISZKY TAMÁS 

6 1 .  Budaörs, Kamaraerdei-dűlő 
( Pest megye) U,  R, B, V, LT, Ró, A, H, Á 
2003.  márciustól novemberig folytatódott a 2002-ben 
elkezdett megelőző feltárás. A terület nyugati oldalán, 
a Szőlőskerti u. mellett befejeztük a tavaly elkezdett 
rézkori telepet. A kutatóárokban jelentkező objektu
mok alapján itt helyezkedtek el a telep házsorai, így itt 
egy kb. 1 hektáros területet teljes egészében feltártunk. 
Előkerült összesen 318 objektum, melynek többsége a 
késő rézkori, badeni kultúrába tartozott. Szabálytalan 
alakú, félig földbe mélyített lakó házaikban különböző 
nagyságú munkagödrök találhatók, egyik sarkukban 
pedig többnyire kemence. A kemencék alját nagy ka
vicsokkal rakták ki, melyre agyagtapasztás került. A há
zak között szemetesgödrök, tárolóvermek és agyagnye
rő nagyobb gödrök voltak. Bennük számos mindenna
pi használati tárgy, pl. kaparók, kő- és csonteszközök, 
szövőszéknehezékek, s legföképpen edénytöredékek. 
Jellemző edények a kétosztatú tálak, felhúzott fülű bög
rék, kis kúpos aljú pohár, s különböző nagyságú be
nyomkodott díszű fazekak. Igen sok kerek gödörben 
találtunk egész állatcsontvázat (ló, szarvasmarha) . A 
telep melletti rézkori temető eddig még nem került 
elő, csak a házak között elszórva volt egy-egy csontváz 
a gödrökben. A rézkori gödrök között volt néhány neo
lit (zselízi) illetve késő bronzkor-kora vaskori objek
tum is. A rézkori telep déli vége már összeér a római 
településsel. Gyakran beleásták a római gödröket a réz
kori házakba. (A rézkori telep nyugat felé áthúzódik a 
Szőlőskerti út másik oldalára, a Törökbálinthoz tarto
zó gyümölcsös területére. A felszínen gyűjtöttünk né
hány cserepet.) 

A feltárási terület déli és keleti felén a római telep 
között, illetve alatt több helyen megtaláltuk a későbronz
kori urnamezős kultúra 20 sírját és kb. 50 gödrét. A sí
rokba 2-3, néha több edényt tettek. Egy nagyobb edény-
be a hamvakat helyezték s ezt egy tállal vagy másik 
ed-énnyel lefedték. Turbántekercses talak, kannelurázou� 
vállú, kétfülű nagyobb edények jellemzik e korszakot. 
Ékszer ritkán van a sírokban, esetleg egy-egy bronzgyű-
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rű, vagy gyöngy.2 Lakóházakat nem találtunk, talán csak 
egy mély és nagy kerek gödör tartható lakógödörnek. 
Innen került elő egy csontkorcsolya-pár s több szép 
edény fényes fekete grafitos bevonattal, síkozott perem
mel. 

A római telep a pataktól észak felé mintegy 250 m 
hosszan a terület teljes szélességében megtalálható (kb. 
9 hektár) . A j elenlegi telekhatárok kettéosztják. Északi 
felének nagy részét 2002-ben tártuk fel, ezt fejeztük be 
idén. 

A déli patak melletti sávban a mintegy 5 hektáros 
területen 800 objektum került elő. A teljes területet össze
függően lehumuszoltuk és feltártuk, kivéve a DK-i sar
kát, ahol kb. 2 m vastag újkori feltöltés volt, melyet az 
építkezés sem fog megbolygatni, így mi sem mélyítet
tünk le az aljáig. A közvetlen patakparton épült zápor
tározó területét (kb. 1 hektár) már tavaly ősszel megku
tattuk. 

A lelónely határát nem a feltárás határa, hanem a 
mai utcák adják (Szó1őskerti u„ Seregélyes u.) . Mind nyu
gat, mind kelet felé folytatódik a feltárt területen túl is. 

A római telep alatt - fó1eg a déli és keleti részen -
több helyen előkerültek a késő kelta eraviszkusz telepü
lés lakóházai és gödrei. Leggyakoribb háztípus a félig 
földbe mélyített, téglalap alakú ház, melynek nyeregte
tős szerkezetét két rövidebb oldalának közepén egy-egy 
gerenda tartotta (néha 2-3 cölöppel, ritkán cölöplyuk 
nélkül) . Emellett gyakoriak még a mélyebb, padkás, be
lül vagy egyik sarkában tárológödörrel ellátott mélyebb 
gödörházak. Alakjuk erősen lekerekített téglalap, ová
lis, egy esetben kerek. Ezek a házformák töretlenül él
nek tovább a kora római kor Kr. u. 1-2. évszázadában. 
A terület középső részén két-három sorban követik egy
mást a LTD-kora római leletanyaggal keltezhető házak 
s köztük különböző gödrök. Két házban Augustus kori 
terra sigillata mutatja, hogy az LTD periódus végén -
még a római foglalás előtt - az itt lakó gazdagabb benn
szülöttek már kereskedtek a rómaiakkal. A j ellegzetes 

2 Ugyanennek a temetőnek kőkerítéssel övezett sírjait találták meg 
korábban a kelet felé, a Hungarofruct hlítónázának építésekor. 
MRT 5/to lh. 

késő kelta kerámiát néhány szép piros-fehér festett sá
vos, illetve grafitos, s nagyon sok szürke simított, besi
mított valamint kézzel formált („dák j elleg(í" plasztikus 
és seprűs díszű) edény képviseli.3 A kelta festett kerá
mia kora római továbbéléseként néhány szép mintásan 
festett, alakos és geometrikus díszű edény is előkerült 
Budaörsön a 90. sz. objektumból. (Lásd az illusztrációt! )  

A területen kb. 50  különböző nagyságú kőépületet 
tártunk fel. A szántás sajnos igen sokat tönkretett belő
le, többségüknek csak az alapozását sikerült megtalál
ni. Van ellenben néhány nagyobb épület, ahol habar
csos felmenő falak, vakolatnyomok s többréteg(í padló
szint maradt meg. Egyik középfolyosós épület, melyet 
porticussal, oszlopcsarnokkal vettek körbe (alapterüle
te 480 m2) . (Lásd az illusztrációt a 170. oldalon!) Az 
épületen belül két padlószintet s legalább 3 építési pe
riódust lehet elkülöníteni. A felső padlószintet 4. száza
di érem keltezi. A lakóépületek legegyszerübb típusa 
egy kéthelyiséges, téglalap alakú, kétharmad részénél 
kettéosztott épület. Ezt az alapformát késóbbi hozzáépí
tésekkel bővíthették.4 A település legnagyobb épületé
nek (kb. 700 m2) is egy ilyen téglalap alakú, kétosztatú 
épület volt a legkorábbi Severus-kori periódusa, mely
nek nagyobbik helyiségét két pillér tagolta. A késóbbi, 
4. századi hozzáépítések során egyrészt több helyiség
gel bővítették az épületet, másrészt belső osztófalakkal 
kisebb helyiségeket hoztak létre. K-i oldalán két, lapos 
j árólapokkal kikövezett udvar volt, dél felé pedig pillér
sorral nézett a római útra. Ugyanis ezt az épületet há
rom oldalról apró kövekkel kirakott út vette körül. Az 
utakat szegélykövek, vagy fal szegélyezte, tetejük sóder
rel feltöltött lehetett. A terület nyugati felén egy egész 
házsor található. Tíz, nagyjából hasonló tájolású épület 
követi itt egymást félkör alakban. A félkör belsejében 
nincs kőépület, kivéve egy kisméretű oszlopos épít
ményt, mely talán szentély lehetett. A belső üres ré
szen kavicsos feltöltés (út nyomai) s több különböző korú 

3 Részletesebben lásd GABLER D. - ÜTTOMÁNYI K. :  Adatok Panno
nia Augustus kori importjához..-- Kgúrat-. � 

4 Ilyen típusú volt a Kaba Melinda által 1964-65-ben feltárt két 
kőépület is, melyek maradványait megtaláltuk s teljes egészé
ben feltártuk. 
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(fó1eg késő római) gödör található. A kőépületek gyako
ri típusa egy négyszögletes osztatlan belső terű épít
mény, mely valószínlíleg gazdasági épület volt. Egy eset
ben három különböző épületet építettek majdnem egy
más fölé ugyanarra a helyre. A korábbi épületek falait 
igen gyakran teljes hosszában vagy legalábbis az alapo
zásig kiszedték és felhasználták a késóbbi házakhoz. 

Flítésre utaló nyomot, padlófütést, fütőcsatornát na
gyon kevés helyen találtunk. Ezeknél téglával rakták ki 
a fütőcsatorna alját. Hypocaustum oszlop csak szórvány
ként került elő. A házak tetejét tegulák és imbrexek fed
ték. Némelyik falát freskó is díszíthette, melyek csak tör
melékként maradtak ránk. 

A gazdasági objektumok közül érdemes megemlí
teni néhány pinceszerűen a sárga altalajba mélyített 
szögletes építményt, melyek két vagy négy oldalát kő
fal veszi körbe. Többnyire vasszerszámok, eszközök van
nak bennük. Műhelyek lehettek. Jellegzetesek még a cö
löpszerkezetes felszíni építmények (magtárak, pajták) . 

Kerámiaégető kemence több is eló'került. Egy két
osztatú tüzelőtérrel rendelkező kerek kemence a késő 
kelta telephez tartozott. A kora római korhoz két négy
szögletes kemence köthető. A nagyobbik rostélya téglá
ból, tüzelőterének tartó oszlopai vályogtéglából épül
tek. A sok őrlőkő, szövőszéknehezék, orsógomb stb. a 
háziiparra utal. 

Az ásatás során eló'került több száz érem és terra 
sigillata anyag kiértékelése, a település periódusainak s 
szerkezetének megállapítását is lehetővé teszi majd.  

Jelen ismereteink szerint Budaörsön a késő kelta
kora római átmeneti periódusban létesült egy nagyobb 
eraviszkusz telep, melynek élete töretlenül folytatódott 
tovább a kora római időszakban is. A bennszülött lelet
anyag egészen a 2. század végéig megtalálható. A Se
verus kori virágkorhoz tartozik a legtöbb épület, bár a 
kőépítkezés már korábban elkezdődött. Égésrétegek csak 
a nagyobb kőépületekben maradtak meg (a mélyszán
tás, illetve humuszolás a felső 50-70 cm-t tönkretette) . 
Az éremforgalom a Pannóniában szokásos 375 körüli 
záródást mutatja. Ennél késóbbi lehet egy csontvázas 
sír - vastőrrel és simított fekete korsóval - melyet egy 
kora római gödörbe ástak bele. 

Az ásatás során idén is több oltárkő, síroltár, illetve 
határkő került elő. A rajtuk lévő nevek segítségével több 
itt élt birtoktulajdonosnak a nevét ismerjük. Kezdve a 

kelta nevektó1 a 3. sz. közepi feliratokig. Az ásatás leg
fóbb eredményeképp kiderült, hogy itt Budaörsön nem 
egy Aquincum környéki római villagazdasággal, hanem 
egy nagyobb, vízparton, illetve út mentén hosszan el
nyúló falu településsel, úgynevezett vicussal kell szá
molnunk. Egy 3. sz. közepi oltárkő-töredéknek köszön
hetően a vicus korabeli római nevét is ismerjük. A pagus 
Herculius és ezen belül a vicus Teuto területén sikerült 
feltárnunk a római telepnek ezt a kb. 9 hektár nagyságú 
részletét. (Lásd az illusztrációt ! )  

A népvándorlás leorban avarok éltek itt. Szórvány sír
jaik délen, a patakhoz közel a római kőépületek között 
fekszenek. Két különálló kora avar sírcsoportot tártunk 
fel. Egyikben Ny-K tájolással 4 női, illetve gyermeksír 
volt. Szegényes mellékleteik fülbevalóból, gyöngyökbó1, 
vaskarperecbó1 és orsógombból álltak. Derekukon vas
csatos övet viseltek. A másik csoportba 7 sír tartozott, 
ÉNy-DK tájolással. Többségük férfisír gazdag ezüst-, il
letve aranyozott mellékletekkel. Egyiknek kardja is volt, 
ezüst díszekkel. Fegyverként még háromélű nyílhegye
ket tettek melléjük. Öveiket lemezes, indás mintákkal 
díszített bronz-, néha ezüstözött veretek és szíjvégek dí
szítették, rajta vaskés lógott. Aranyfülbevaló, faragott 
csontlapocska voltak még a sírokban. Ételmellékletként 
egy-egy nagyobb csontot kaptak a lábukhoz helyezve, 
edény nélkül. 

A honfoglalás leort egyetlen, a legnagyobb római kő
épületbe beleásott gödör képviseli, szép hullámvonal
díszes kerámiával. 

2002-2003. évben átvizsgáltunk mintegy 20 hek
tárnyi területet, melynek nagy része (14 hektár) lelő
helynek bizonyult. A feltárt 2200 objektum többsége a 
római és rézkori (badeni) telephez tartozott. Kis szám
ban képviseltette magát a neolit zselízi kultúra, a kö
zépső bronzkori Vatya-kultúra. Jelentősebb volt még a 
késő bronzkori urnamezős temető s telep, illetve né
hány kora vaskori gödör is előfordult. A késő kelta tele
pet folytatta, illetve részben ráépült a római telep. A 
több száz síros római temető a teleptó1 ÉK-re található. 
Az avar, honfoglaló, illetve Árpád-korból mindössze né
hány kisebb sírcsoport került elő. 

A feltáráson részt vett Mali Antal restaurátor. 
ÜTTOMÁNYI KATALIN 
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6 2 .  Budapest, 1 .  Fő utca lli- 1 8 . 
Kk, Kú, Tö 
2003. január 6-7„ január 27.-február 21. és április 18.
május 16. között építkezést megelőző mentő ásatást foly
tattunk a telkeken. A területen egykor állt három mű
emlékileg védett lakóházat a hetvenes évek végén le
bontották, hogy helyükre modern irodaházat építsenek. 
Idén ezt a házat is lebontották, hogy még modernebb 
irodaház kerülhessen a helyére. Az ásatás három ütem
ben folyt, a régi épület bontási és az új épület alap
megerősítési munkáival párhuzamosan. 

Az első ütemben feltártuk a 18. számú telek É-i 
sávjának K-i felében elhelyezkedő „díszkert" területét. 
A korábban kimarkolt árok természetesen minden ré
gészeti objektumot megszüntetett. A Pala lépcső mel
lett fekvő mintegy félméteres sávban azonban meg
maradtak az egykor itt állt házak É-i falainak alapozá
sai. A Ny-i szelvényrészben egy törtköves, szürkésfe
hér habarccsal szilárdított középkori falat tártunk fel 
részlegesen, mivel a tetejét fél méter vastag betonle
pény borította. A középső részben egy újkori épület 
ÉNy-i falsarkának csonkját találtuk meg. A K-i szelvény
részben sikerült feltárnunk egy 14. század végén épült 
pince É-i falát és ÉNy-i falsarkát. A hasított kövekből 
álló fal - feltehetőleg a 18. század elején - visszabon
tott csonkjára épült az újkori ház fala, melyen több 
használati és átépítési periódus is megfigyelhető volt. 
Az 1970-es évek végén elbontott ház megmaradt fal
csonkjának tetejére a betonkerítés építésekor az elbon
tott kövekből építettek egy kis műromot, amit a Pala 
utcai oldalon az idei építkezés megkezdéséig látni le
hetett. A középkori falhoz négy vékony középkori és 
török kori járószint kapcsolódott, melynek - a bolyga
tás által meghagyott - 10 cm vastag rétegsorát kibon
tottuk. A falakat a kivitelező cég május közepén meg
semmisítette. 

A második ütem a 16. számú telken található kö
zépkori ház belsejének és közvetlen környezetének ku
tatása volt. A D-i és a Ny-i fal mellett a várakozástól 
eltérően nem nyílt lehetőségünk az ásatásra, mivel ott 
az aljzatbeton a pincefalakig ért. A romtól É-ra eső 
mintegy másfél méter széles sávban csak az altalajt le
hetett regisztrálni. A romtól K-re húzódó keskeny te
rületen egy köves szintet találtunk, melyet 18. századi 
leletanyag keltezett. A D-i fal mellett kővel falazott ol
dalú, kis átmérőjű vízgyűjtő gödröt, az É-i oldalon pe
dig szintén újkori téglából rakott lépcsőalapozást lel
tünk. A pince kő-hevederíves kialakítású középkori fa
lát a 19 .  században téglafallal elrekesztették, közepén 
másodlagosan elhelyezett barokk nyíláskeretekből aj
tót nyitva raj ta .  A pince belsejében a betonpadló feltö
rése után mintegy másfél méter vastag újkori réteg
sort találtunk. Középkori használati réteg nem volt, va
lószínűleg az újkor elején kisebb szintsüllyesztést haj
tottak- végre benne. A Ny-i oldalon egy ovális gödör 
helyezkedett el, betöltésében késő középkori kerámiá
val és fadarabokkal. A pince DNy-i és ÉNy-i végéből a 
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pince közepe felé egy-egy kőlapokkal kiágyazott vízel
vezető csatorna futott a gödör irányába Y alakban. A 
pincefal alapozásának alsó kősora megegyezik a felté
telezett középkori járószintjével, valamint a heveder
ív és a „pillér" alapozási szintjével. A rom DK-i sarká
nál látható „pillér" a középkori pince folytatása K felé. 
A rom ÉK-i sarka mellett egy újabb középkori pince 
DNy-i sarkát találtuk. Ennek a pincének kváderköves 
falát a középkor folyamán a korabeli járószintig vissza
bontották és a sarok felhasználásával felépítették a 
ma ismert házat. Betöltése vastag, török kori lelete
ket tartalmazó föld, majd alatta 15 .  század első felére 
jellemző kerámiákat tartalmazó, magos, fekáliás ré
teg volt. 

A harmadik ütem az aljzatbeton megerősítését szol
gáló cölöphelyek feltárása volt. Egy kivételével ezek a 
1,5x1,5 m-es gödrök üresnek bizonyultak. A B7 cölöp 
helyén egy keskeny, középkori falcsonkot és két nagy
méretű mészkősziklát találtunk. 

A műemlékileg védett középkori házat - a tervek 
szerint - a felépítendő irodaház belső udvarában lehet 
majd látni. 

BENDA JUDIT 

63 .  Budapest, 1. Fő utca lli- 1 8 . 
ő 
A területen a tervezett építkezést megelőzően 2003. 
szeptember 8. és október 6 .  között próbafeltárást vé
geztünk. A 3500 m2-esre tervezett épület alapozási fe
lületébó1 mintegy 1500 m2-t tártunk fel. A területet bo
rító mintegy 3 m-es feltöltés alatt húzódó iszapos alta
lajban semmiféle régészeti objektumot nem találtunk. 
Szórványleletként 2 db közelebbről nem meghatároz
ható, kisméretű, jellegtelen őskori kerámiatöredék ke
rült elő. Avar sírok vagy arra utaló nyomok nem jelent
keztek. 

A terület részlegesen feltártnak tekinthető. 

6Li.  Budapest 1„ Orom utca 16 .  
0 

HORVÁTH M. ATTILA 

2003. szeptember 2-án és 9-én ellenőriztem a földmun
kát és a támfalépítést az 5317. hrsz.-ú ingatlanon. 

A régészeti megfigyelések során megállapítható 
volt, hogy az Orom u. 14. és 16. számú telkek határán 
a támfalhoz kialakított metszetfal (a 16. sz. ház körüli 
terepszint felett 1 ,8  m magasságig) laza, kövekkel, 
agyaggal és humuszcsíkokkal kevert feltöltést mutat. 
Az eredeti földfelszín mélyebben lehet, mint ez az új
kori feltöltés. 

A megfigyelések alkalmával régészeti leletet, vagy 
települési réteget nem találtunk. Így nem volt megálla
pítható, hogy a gellérthegyi késő bronzkori és kelta te
lepülés erre a területre is kiterjedt-e avagy nem. 

MARÁZ BORBÁLA 
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65. Budapest, 1 .  Rudas-fürdő 
Tö, Kú 
2003. október 23-24-én a fürdő felújítási munkáihoz 
készülő tervezéssel kapcsolatban, statikai szempont
ból alapfeltárásokat végeztek a Rudas-fürdő török ko
ri kupolacsarnokában, a fürdőépület északnyugati sar
kában a masszírozó helyiségben, valamint az öltözők 
terültén két helyen. A fürdő mai épületegyüttese a tö
rök korban épült Jesil direkli ilidzse (Zöld oszlopos für
dő) néven ismert termálvizes fürdő átalakításával, ki
bővítésével alakult ki. Mivel az épület műemléki vé
dettség alatt áll, a munkálatokat régészeti felügyelet 
mellett lehetett végezni. A felügyeletet a Budapesti 
Történeti Múzeum adta. 

A megfigyelések alapján régészeti jelenségeket az 
1/a,  1 /b (kupolacsarnok) és 4 .  (masszírozó helyiség) 
szondákban találtunk. Az átépítési munkáknál ezek 
meglétét feltétlenül figyelembe kell venni. Mivel köz
vetlenül a mai burkolat alatt már jelentkeznek, még a 
legkisebb földmunkát is feltárásnak kell megelőznie. 
Várható, hogy a kupolacsarnok eredeti, kó1apokból ké
szült burkolata több helyen is előkerül, feltehetően csak 
ott pusztult el, ahová körben a lefolyócsatornát épí
tették. Elképzelhető az is, hogy a medencék eredeti 
burkolatából megmaradtak részletek. Az épület többi 
részén sem lehet eltekinteni a régészeti-műemléki ku
tatástól, ugyanis - eddigi felmérések hiányában - a tö
rök kori épület pontos kiterjedését és szerkezetét nem 
ismerjük. 

66. Budapest, 1 .  Szalag utca 22-30.  
Ő, LT, Ró, Kö,  Tö 

Kov Ács EszTER 

2003 .  április 29. és szeptember 19. között építkezést 
megelőző mentő feltárást folytattak a Budapesti Törté
neti Múzeum munkatársai a Szalag utca 22-30„ vala
mint a Donáti utca 21-23. számú (egyesített) telkeken. 

1989 nyarán a területen már folytattak előzetes fel
tárásokat (Bencze Zoltán - Horváth Attila - H. Hanny 
Erzsébet - Kocsis Edit - Végh András). A hét telken 
kilenc keskeny, de a telekhosszakon végigérő kutatóárok
ban - a Szalag utcai oldalon - középkori falakat, pincé
ket, és őskori (kelta) házat, vermet, - a Donáti utcai ol
dalon - középkori rétegbe ásott török kori sírokat talál
tak. A terület eredeti felszínére lehetett következtetni 
abból, hogy a Szalag utcai oldalon (lent) igen magasan 
megtalálták az altalajt, a Donáti utcai oldalon (fent) vi
szont csak több, mint három méteres mélységben érték 
el azt. 

A gépi munka utáni felületi tisztítás során kiderült, 
hogy a Szalag utcai oldal telkeinél, a 22„ a 24„ valamint 
a 26. és a 28. Ny-i felénél az altalaj lényegében az újkori 
házak bontási törmeléke alatt húzódik. Ezeken a helye
ken valószínűleg-úgy-építették fel a 18. században a la
kóházakat, hogy az eredetileg magasabban fekvő, lejtős 
talajszintet vízszintesre nyesték, eltüntetve ezzel a ré-

gészeti rétegeket. A telkek Ny-i végébe (a hegyoldalba) 
pincéket építettek, részben ásott, részben fúrt techno
lógiával. A Szalag u. 26. és 28. K-i felén, valamint a 30. 
telken sok földbe mélyített objektumot (falakat, pincé
ket, vermeket, sírokat) , a Donáti utca 21. és 23. telkeken 
pedig vastag rétegsorokat és sírokat tudtunk feltárni. A 
továbbiakban telkenként tárgyaljuk az eló'került régé
szeti objektumokat. 

Szalag utca 22.: A telek K-i felében - az újkori fala
kon kívül - egy É-D-i irányú középkori falcsonkot és 
két török kori szemétgödröt találtunk. A telek Ny-i vé
gében egymásra ásott középkori, török kori és újkori sze
métgödröket tártunk fel. 

Szalag utca 24. : Ez a telek lényegében régészetileg 
„üres" volt. Az itt állt újkori lakóház alapozásakor nagy 
szintsüllyesztést hajtottak végre rajta, így a barokk ház 
falain és pincéin kívül kevés objektumot találtunk. Egy 
kissé amorf, ovális alakú gödröt, amely színültig tele volt 
em bercsonttal. Mivel a vele szemben lévő telken (Szalag 
utca 19.) 1997 nyarán Végh András a Szt. Istvánról elne
vezett középkori ágostonos kolostor temetőjét találta meg, 
ezért feltételezzük, hogy a mondott gödröt akkor áshat
ták, amikor az újkorban házat emeltek az elfelejtett te
mető osszáriuma fölé. Az akkor talált nagy mennyiségű 
csontot ezen a szemben lévő telken ásták el. A széles te
lek É-i felében egy már 1989-ben kiásott kelta ház D-i 
metszetfalban hagyott D-i szélét bontottuk ki. 

Szalag utca 26.: A teleknek csak a K-i végében talál
tunk középkori maradványokat. A Szalag utcával pár
huzamosan egy vastag, kavicsos mészhabarccsal szilár
dított kőfal került elő, melyen több átépítés, javítás nyo
ma is megfigyelhető volt. A fal egy része meredeken 
dó1t az utca felé, sőt, az eredeti alapozási síkjából is ki
mozdult. Feltételezhető, hogy egy földrengés, vagy su
vadás lökhette meg. A fal mögött egy vastag, középkori 
szemétréteg került felszínre, valamint török kori és kö
zépkori szemétgödrök, és egy kelta ház részlete. 

Szalag utca 28.: Ez a telek szintén az újkori bolyga
tások áldozata lett. Csak egy őskori, földbe mélyített ház 
foltját, valamint ennek betöltött földjébe ásott kelta ke
mencét és szemetesgödröt találtunk. A vastag középko
ri támfal itt is futott, bár É felé eső részét egy újkori 
pince megsemmisítette. 

Szalag utca 30. :  Az eredeti domborzat hirtelen esé
se miatt ezen a telken nagy számban maradtak meg a 
régészeti maradványok. Egy nagyméretű, földbe mé
lyített kelta ház betöltött földjébe ásva kelta, méhkas 
alakú vermet és római sírokat találtunk. A középső ré
szen egy török kori szemétgödröt, két középkori és egy 
barokk pincét, valamint számos újkori házfalat bon
tottunk ki. A 26-os telken már említett vastag közép
kori fal itt is folytatódott, bár sem É-i, sem D-i végét 
nem lehetett megfogni. A fal K-i oldalán sóderrel és 
nagyméretű folyami kaviccsal kialakított középkori utat 
találtunk. 

Donáti utca 21-23. : A támfalak „mögötti" területen 
igen vastag (2 m) újkori feltöltést találtunk. Ez alatt egy 
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vékony, szemetes, 18. századi járószint húzódott. A ré
tegbe négy gödröt ástak az újkorban, betöltésükben ren
geteg marha szarvcsapot leltünk. Ez alatt egy több, mint 
két méter vastag humuszréteg feküdt. A réteg felső fele 
14-15„ alsó fele föként 13. századi és nagyon kevés ké
ső középkori kerámiát tartalmazott. A felső részbe a tö
rök korban sírokat ástak. A csontvázak mellett (154 sír) 
mellékletet nem találtunk. A török temető az 1686-os 
Buda visszafoglalását ábrázoló rézmetszeteken ábrázol
va van. A vastag humuszréteg a „terasz" Ny-i felén volt 
megfigyelhető, DK-i, K-i és É-i szélén megtaláltuk a sár
ga agyagmárgás altalajt, valamint egy karéjosan felma
gasodó márgás-kőporos „töltést". A nyomokból ítélve fel
tételezzük, hogy a középkorban ezt a kis területet „kő
bányának", felszíni mészkőnyerő helynek használták. Ezt 
támasztja alá a humusz alatt feltárt, közel vízszintesre 
vágott altalaj, valamint a humuszban talált rengeteg 
m észkősifra, melyek a K-Ny-i irányú metszetfalban lát
ványosan mutatták az utólagosan idehordott földtömeg 
K-ró1 való (tehát nem a hegyoldal, hanem a Duna felöli 
oldalról) bedöntési irányát. 

Munkatársak: Hable Tibor, Horváth Attila. 

6 7. Budapest, 1 .  Szent György tér 
B, Á, Kö 

BENDA JUDIT 

2003. május 12.-július 24. között a Budai Várgondnok
ság Kht. megbízásából megelőző feltárást végeztünk a 
budai Szent György téren, a volt Hadügyminisztérium 
u dvarain. A kutatás feladata volt a terület ideiglenes 
kertészeti kiépítése, és a volt HM maradványainak rész
beni felhasználásával a belső udvarban létrejövő szol
gáltató egység kialakítása előtt a veszélyeztetett régé
szeti emlékek feltárása, illetve a késó'bbi, hosszú távú 
kiépítés tervezéséhez szükséges régészeti adatok szol
gáltatása. 

A kivitelezés előtt az udvar teljes felületű és a régé
szeti rétegekre vonatkozóan teljes mélységű feltárására 
volt szükség. 

A déli udvar területén részleges feltárásra került sor, 
amely az 1988-1995 közötti időszakban nyitott kutató
árkok tanúfalainak elbontását, illetve az északi oldalon 
csaknem teljes területű feltárást jelentett. Az ásatás so
rán sikerült elérnünk, hogy a rámpát a megőrzésre al
kalmas régészeti leletek figyelembe vételével alakítsák 
ki. Mi pedig törekedtünk arra, hogy a részleges feltárás 
folyamán csak a legszükségesebb munkálatokat végez
zük el, gondolva egy esetleg késó'bbi, teljes felületű ku
tatás lehetőségeinek javítására. 

Teljes feltárás a volt Honvédelmi Minisztérium 
belső, azaz É-i udvarában 
Az udvar területének természetes domborzati képe cse
kély É-B-i lejtést mutatott� Az-altalaj szintje a HM vissza
bontott falainak meglévő koronájától átlagosan 2-2,5 m 
volt. A korábbi, Feld István által vezetett ásatások során 

feltételezett, az egész hegygerincet tagoló, a HM alatt is 
áthúzódó, K-Ny-i irányú természetes árok ennek az ud
varnak a területén már nem jelentkezett olyan határo
zottan, mint a déli udvar területén, de valószínűleg an
nak peremét találtuk meg. 

A megközelító1eg 225 m2 felületű udvart jelentős 
részben felszabdalták a korábbi kutatások kutatóárkai, 
ami nem tette lehetővé raszter rendszerű, a felületi fel
tárásra legalkalmasabb szisztéma alkalmazását. 

Az udvar É-i, kb. 2,5 m széles sávját a HM építése
kor kialakított angolakna foglalta el, amely minden ré
gészeti objektumot elpusztított. Járószintje alatt csak a 
márga altalaj jelentkezett. Az akna mentén az újkori fel
töltés alatt 13-15. századi feltöltési rétegeket azonosí
tottunk. A rétegek alatt az őshumuszon lejárt felületet 
bontottunk ki. Az őshumuszba beásva szájával lefordí
tott fehér anyagú 13.  századi fazekat találtunk, amely
nek belsejében feltehetőleg galamb csontvázát tették 
rontás ellen vagy építési áldozat céljából. 

Az ÉK-i sarokban 14-15 .  századi leleteket tartalma
zó vermet tártunk fel. Az angolakna nyúlványait össze
kötő, K-Ny-i irányú téglafal D-i oldalán jelentős mére
tű és mélységű középkori illetve újkori gödörobjektu
mok bontakoztak ki. A 8-9/ÉNy/B szelvényben ovális, 
késő középkori betöltésű gödör került feltárásra, amely 
időszakosan kapcsolatban volt a K-i végénél elhelyez
kedő, alább részletezésre kerülő ciszternával. A 209-es 
jelű ovális gödör Árpád-kori külső kemencét vágott, 
amelynek hamuzógödre D-i irányba nyúlt. 

A 8. árok É-i részében, illetve a 8-9/ÉK-i szelvény
ben az egykori Szent János utcára (mai Színház utca) 
néző középkori lakóház Ny-i végében létesített, felső ré
szén kifalazott ciszternát tártunk fel. A 2x1,4 m alapte
rületű vízgyűjtónöz a K-i és a Ny-i oldalon falazott pil
lérekre támaszkodó teher-elhárítóíves beömlőnyílások 
ízesültek. A K-i oldalon a beömlőnyíláshoz az altalajból 
kialakított rézsű, a Ny-i oldalon a korábbi gödör betöl
tésébe ásott lefolyó vezetett. 

A ciszterna alsó része a márga altalajba mélyedt. A 
ciszterna D-i, 40 cm széles falazása az objektum K-i vé
génél 60 cm széles épületfallal épült egybe, amelynek 
alapozási síkja 40 cm-rel magasabban volt a vízgyűjtő 
kőfalának aljánál. 

A két fal találkozásánál D-i irányba nyúló falazott 
támpillérrel fokozták a stabilitást. A fal keleti folytatá
sát a HM K-i épületszárnyával elpusztították. Az épület 
másik, párhuzamos falát a pillér alapján, az angolakna 
területén feltételezzük. A lakóház K-i, azaz a középkori 
Szent János utcára néző homlokzatát és átépítésének 
maradványait 1994-ben Feld Istvánnal tártuk fel a mai 
Színház utcában. A ciszternát a török korban kezdték 
feltölteni, véglegesen a 19. században tömték be felte
hetően a házban működő patika hulladékával. 

A 9. árokban és annak É-i oldalán már 1994-95-ben 
előkerült- annak- a kőalapozású, faszerkezetű- építménynek 
több részlete, amelynek kutatása az egyik legfontosabb 
célkitűzés volta az udvar ásatása során. Az ÉK-DNy-i 
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tájolású kősor az egész udvart keresztülszelte. É-i olda
lán égett, pusztulás jellegíí, enyhén D felé lejtő felület 
bontakozott ki a késó'bbi feltöltések alól. A néhol ha
barccsal összefogott kősorból a 8-9/ÉNy/B szelvény te
rületén két É-D-i irányú kősor is kiágazott. Az épületet 
13 m hosszan tudtuk követni. K-i lezárását nem tudtuk 
meghatározni. Feltehetó1eg a HM építésével pusztulha
tott el úgy, hogy a jelenség kontúrjának É-i része sem 
maradt fenn. Az Árpád-kori faszerkezetű épület kora
beli pusztulását követően nem került sor teljes elbon
tásra, hanem az egész udvar területén megfigyelhető 
jelentős vastagságú középkori feltöltés takarta el. Ezt a 
jelenséget a korábbi kutatásoknál dokumentálhattuk a 
Színház utcában is, amely a középkori város kiépülése
kor az itt húzódó természetes árok feltöltésével és kör
nyezetének építésre alkalmas kialakításával jött létre. A 
13-14. századi feltöltésbe több középkori gödörobjek
tum mélyedt. Közülük kiemelkedik az a kb. 5 m mély
ségű, teknő alakú gödör a 8. árok déli végében, amelyet 
a korábbi kutatások során ároknak véltünk. A beásás 
funkcióját megállapítani nem tudtuk egyértelműen, 
azonban betöltéséből előkerült jelentős mennyiségű 
fémsalak műhelytevékenységre utalhat. Számtalan 13. 
századi kerámiát is találtunk fekete iszapos, kevert be
töltésébó1, amelyek között különleges, egyedi darabok 
is találhatóak. 

A 9. árok K-i szakaszának és a 8. ároknak a metsze
tében részben másodlagosan felhasznált faragott köve
ket alkalmazva 1x1 m alapterületű pillért ültettek a kö
zépkorban, megközelító1eg egyvonalban a ciszterna kül
ső támpillérével. 

Az egész udvar területén jelentős mennyiségű ős
kori objektumot tártunk fel az altalajba mélyedve. A 
beásások egyik része változatos formájú és mélységű gö
dör, illetve verem volt. Ezek elszórt csoportokban je
lentkeztek. Az objektumok másik csoportját a K-Ny-i 
sorokba rendeződő, sekély mélységű, elnyújtott cölöp
lyukak jelentették. Ezt a csoportot az őskor j ellegzetes 
oszlopszerkezetes házainak tanúiként határozhattuk 
meg. Az őskorban a belső udvar területén, illetve az at
tól É-ra lévő magaslaton bronzkori telep húzódott. 

Részleges feltárás a volt Honvédelmi Minisztérium 
déli udvarában 

A korábbi ásatásokkal ellentétben az udvar területének 
természetes domborzatát kutatni nem volt módunk. 
Megerősíteni vagy elvetni sem tudtuk a korábbi ásatá
sokon feltételezett természetes árok létezését. Minde
nesetre mesterséges és természetes rétegeket is megfi
gyelhettünk az északi udvaron mért átlagos altalajszint 
alatt. 

Az udvar régészeti szempontból két részre tagoló
dott. A feltárás során feltűnő volt, hogy a terület É-i 
felén, hasonlóan a középső udvar nagy részén tapasz
taltakhoz, nem volt intenzív a középkori beépítettség. 
Az udvarrészt nagyrészt a szövevényes hálót alkotó új
kori falak tagolták. Napjainkban a rendszerbe nem he-

lyezhető falak megközelító1eg azonos mélységig mélyed
tek a késő középkori, újkori feltöltésbe. Néhány falba 
középkori, feltehetőleg a közelben állt épületek farag
ványait építették be másodlagosan. 

Az udvar É-i sávja elsősorban az Árpád-kori telepü
léstörténet szempontjából jelentős. A 6. árok É-i részé
ben és a 6-7. szelvényben a modern visszatöltés alatt, 
2,5 m mélységben az Árpád-korból származó égett pad
lórétegeket figyeltünk meg. A legfelső járószinten 60 cm 
széles, törtköves, K-Ny-i irányú fal húzódott, amely egy 
kőalapozású, faszerkezetű felmenő falakkal épült épít
mény D-i határa volt. A falat 4 m hosszúságban követ
hettük a 7. árokban. É-i párjának nyomait feltételeztük 
a 6-7. szelvény É-i végében. 

Az épület felhagyását, pusztulását követően, felte
hetó1eg a város alapításának időszakában, Ny-i részébe 
lapos márgakövekbó1 sárga agyagba rakott falazatú ke
mencét építettek, amelynek omladékát és falmaradvá
nyait figyeltük meg a 11 .  árok középső szakaszában. Az 
objektumot nem tártuk fel, mert kiesett a közvetlenül 
veszélyeztetett zónából. Feltehetó1eg ipari tevékenység
hez használták. Nem kizárt, hogy a városi építkezések 
miatt épült. Az Árpád-kori periódushoz tartoztak az 
udvar Ny-i peremén 3 m mélységben húzódó köves, já
rószintszerű felületek, amelyek jelentős vastagságú 13-
14. századi feltöltés alatt helyezkedtek el. 

Az ásatási terület középső részén további középko
ri jelenségeket figyelhettünk meg. A kemence felett, kb. 
0,5 méterrel magasabban 60 cm széles, 14. századi épí
tésű falsarkot tártunk fel. Ezt az épületet korábban is 
azonosítottuk, azonban most sikerült téglából kirakott 
járószintjét is meghatároznunk, sőt megállapíthattuk, 
hogy a 15. században már el is bontották, és elplaníroz
ták a területét. 

Az udvar déli felén összefüggő pincerendszer rész
leteit tártuk fel .  A 7-10. szelvény és a 10. árok területén 
húzódó pince 6,6 m hosszúságú szakaszát kutathattuk, 
ugyanis Ny-i végét a HM Ny-i, alápincézett szárnya pusz
tította el. A pince törtköves falazatán többszöri átépí
tést, átalakítást figyelhettünk meg. Alapvetően két részre 
tagolhatjuk az építményt. Nyugati fele mindvégig meg
őrizte középkori kialakítását. Egységes márgafalazatba 
ízesülő téglából épített dongaboltozat fedte a helyisé
get. Az északi falat téglával boltozott szellőzőnyílás ta
golta. Ugyanennek a falnak a külső, udvari oldalát 130 
cm széles, téglával burkolt folyosó övezte. 

A déli fal nyugati szakasza eredetileg a szomszédos, 
déli épület északi fala volt. A felhasznált fal a HM falá
tól 3 m-re falsarokként végződött, ezért ahhoz hozzáépít
ve, annak külső síkját követve építették meg a teljes dé
li falat. A hozzáépítésnél, kihasználva a falsarok K-i tag
ját, dél felé vezető, 130 cm széles mélypincelejárót, il
letve mélypincét alakítottak ki, amelynek feltárására 
nem volt módunk. 

A mélyépítményt-K feló1 közelítették meg az 1,2 111 
széles téglaalapozásra rakott, valószínűleg kó1apokkal 
burkolt lépcsőn, amelyet az ÉK-i sarokban helyeztek el. 
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A pince keleti szakaszát, a mélypince lejárójáig, illetve 
a szellőzőablakig a késóobiekben átépítették. Lefarag
ták a korábbi boltozat vállait és a falak elé puha mész
kó1Jó1 faragott kváderekkel kirakott köpenyt húztak. Az 
így leszűkített térszakaszt kváderekkel boltozták át. Az 
északi oldalon a kónasábok közé téglát is raktak. A bejá
rat mellé, az ÉK-i sarokba 90x90 cm-es padkát építet
tek, fölötte mécsestartó fülkét alakítottak ki. A pince 
járószintjét nem vizsgálhattuk, mindössze 2,5 m mély
ségig mélyítettünk a mai szinttó1. Az építmény az új
korban is használatban volt, sőt a HM építésekor is hasz
nosították, mint meszesgödröt, amit a falakon lévő mész
réteg bizonyított. A pincéhez a Színház utca feló1 újkori 
épületfalak csatlakoztak. 

Az udvar déli szélén vizsgált pincerendszert a ko
rábbi kutatások alkalmával már csaknem teljesen fel
tártuk. Teljesen most sem bontottuk ki, azonban pon
tosítani tudtuk építéstörténetét. A három tagból álló 
rendszer Ny-i tagját az előző épületnél említett falsarok 
j elenti. A fal eredetileg a középkori Zsidó utca irányába 
néző pince része volt, amit a K-i oldalán dokumentált 
alapozási padka igazolt. A késóob hozzáépült K-i tol
dással viszont már az egykori Szent János utcai és Zsidó 
utcai telkek összekapcsolódtak. A keleti pincerészt osz
tófallal tagolták, amelyet kőkeretes nyílással törtek át. 
A HM pusztításai miatt nem igazolható az a feltétele
zés, hogy az összeépült pincék egymás között átjárha
tóak lettek volna. Azonban az eddig kibontott pincebe
töltésbó1 előkerült érem- és kerámialeletek tanúbizony
sága alapján állítható, hogy a most látható pincetagokat 
a 15 .  század első felében betöltötték, az itt állt házat 
elbontották. Mivel az épület közvetlenül az ekkor 
felépült Szent Zsigmond templom mellett helyezkedik 
el, ezért a ház beleesett a prépostság építéséhez köthe
tő királyi kisajátításba. A falszomszéd épület viszont to
vábbra is fennmaradt, sőt késóob a déli pince betöltésé
be mélypincelejárót is vágtak. Nem sikerült meghatá
rozni a két pince közös falának K-i szakaszán újra meg
figyelt kőkeretes vaknyílás szerepét. A keret közötti részt 
eltérő módon falazták, azonban valódi nyílást nem ala
kítottak ki, hiszen a fal koronájában vagy a D-i oldalán 
nem mutatkozott nyílásra utaló elválás. Mindenesetre 
érdekes, hogy az „álajtóhoz" kó1épcső vezetett.(?) Azon
ban ez utalhat arra is, hogy abban az időszakban, ami
kor mindkettő egyszerre volt használatban, a tulajdo
nosuk is azonos volt, és a két épületet össze akarta kap
csolni. A pincék városi körülmények között kiemelkedő 
méretei miatt felmerült az elképzelés, hogy a forrásada
tok alapján a templom északi oldalára lokalizált harmad
rendi begina kolostor részei lettek volna. 

A területen végzett korábbi feltárások vezetője Feld 
István volt, aki a jelenlegi ásatás során szakértőként vett 
részt a munkában. 

Munkatársak: Kovács Eszter, dr. Kálnoki Gyöngyös
sy Márton régészek,- Plajner Borbála okleveles ásatási 
technikus. 

ZÁDOR JUDIT - KÁRPÁTI ZOLTÁN 

68. Budapest, 1 .  Táncsics Mihály utca 1 Li .  
Kö 
2003. március-áprilisban a tervezett új pince helyén vé
geztünk régészeti feltárást, az épületben pedig falkuta
tást. A felújítási munkák során az egész év folyamán 
tettünk megfigyeléseket. Igazolódott, hogy a ma álló ház 
(hrsz. 6580) középkori alapokra épült, azonban a több
szöri átalakítások során szerkezete teljesen megválto
zott. A háromtengelyes homlokzatú ház északi oldalán 
nyílik a bejárata. Kapualja kóooltozatú, innen nyílik a 
feljárat az emeletre. A földszint déli oldalán található 
helyiségsor három részbó1 áll. Az első helyiség - amely 
ma szoba - bejárata a kapualjból nyílik. A kutatás során 
kiderült, hogy ez a rész őrzi a legtöbb középkori elemet. 
Eredetileg ez a helyiség volt a középkori ház kapualja. 
Falai törtkóoől épültek, és téglából készült dongabolto
zat fedi, amely a keleti zárófalnál rövid szegmensíves 
szakasszal kezdődik. (Ez szolgált arra, hogy a kapuszár
nyakat befelé tudják nyitni.) A kapualjat utólag boltoz
ták át, ennek nyomai jól láthatók a boltozat indításánál 
lévő falelválásban. A homlokzati fal belső oldalán meg
figyelhető volt egy nagyméretű nyílás utólagos elfala
zása, ami szintén a középkori kapu meglétére utalt. A 
homlokzaton végzett kutatás során előkerült a gótikus 
kapu kemény mészkó1Jó1 készült élszedett keretkövei
nek egy része: a déli oldalon a kerékvető kő töredéke és 
az első keretkő, az északi oldalon a kerékvető kő és négy 
keretkő (közülük kettő sérült, hiányos állapotban) . Ezen
kívül a nyílás elfalazásában még egy keretkövet talál
tunk. A kapu szélessége 3 m volt. A földszinti helyiség 
déli falának kutatásakor a falról helyenként hat réteg
ben felhordott modern vakolat lebontása után ülőfül
kesor maradványai kerültek elő, melyből az első (kele
ti) fülke maradt legépebben. Itt a teljes fülke megma
radt, bár a kövek felületét levésték, így műformák nyo
mát nem lehetett megfigyelni. A középső fülkébó1 csak 
a váll indítása került elő, a többi részletét teljesen elfa
lazták. Ezt az elfalazást statikai okokból nem lehetett 
megbontani. Ez az elfalazás a harmadik (nyugati) fülke 
egy részét is eltakarta, azonban itt egy sekély falfülkét 
alakítottak ki, amelyet csak utólag falaztak be. Ennek a 
falfülkének a kibontása után bukkantak elő a harmadik 
ülőfülke felső kövei, valamint itt találtuk meg a helyi
ség legkorábbi (már a 20. századból származó) kifesté
sének nyomait. A fülkétó1 nyugatra a falhoz már az új
korban egy kéményt építettek, amelyet továbbra is hasz
nálni kívánnak, ezért azt megbontani nem lehetett. Ez 
a kémény fedheti a harmadik fülke pillérét. Mivel a ké
mény után a falfelület eredeti, középkori formájában 
el6került, és abban újabb ülőfülke nyomát nem talál
tuk, bizonyos, hogy az ülőfülkesor három elembó1 állt. 
A fülkesor az első tipológiai csoportba tartozó három
karéjos fülkék talán legegyszerűbb képviselője lapos, szé
les karéj okkal. Elemei kemény mészkó1Jó1 készültek. Lá
bazatát nem találtuk, mivel a helyiség ezen oldalára az 
alatta lévő pince födémének megerősítésére betonko
szorú készült. 
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A helyiség északi falán is megtaláltuk az ülőfülke
sor maradványait. Az első ülőfülke keleti pillérét az új
korban nyitott pincelejárat pusztította el. Felső kövei 
lefaragva és helyenként téglával kipótolva még megvan
nak, azonban nyugati pillére is hiányzik a vállkőtől lefe
lé. Ezt a ma is használatban lévő ajtó jelenlegi kialakítá
sakor építették át. A kapualjból a középkori ház északi 
helyiségébe nyíló ajtó eredetileg is itt lehetett, mivel az 
újonnan kialakított pince helyének feltárásakor a mai 
kapualj déli falán a mai járószint alatt in situ küszöbkö
vet találtunk a mai aljtó küszöbe alatt, ennek tengelye 
azonban nyugatabbra volt. Az ajtótól nyugatra a közép
kori fal is igen sérült volt, több helyen kipótolták, eléfa
laztak. Ebben a falszövetben találtuk meg az ülőfülke 
köveit másodlagosan beépítve. Úgy tűnik, az ülőfülke
sor hármas osztása ezen a falon is megvolt, de itt a kö
zépső fülke helyén ajtó lehetett. A boltozat ezen részén 
egy rövid szakaszon megfigyelhető volt az eredeti va
kolat, amelyre a fal pótlásai ráfedtek. A helyiség déli 
fala a mai telekhatárig megfigyelhető volt, és egybeépült 
a hátsó zárófallal. A déli fal középkori magja a mai eme
leti szinten még mintegy 1,2 m magasságig áll, ettó1 fel
felé más szerkezetű: kó'bó1 és téglából épült. A ház hát
só traktusában lévő kisebb helyiségek újkori kialakítá
súak, a jelenlegi állapot több periódusban épült meg. 

A középkori ház teljes kiterjedését nem ismerjük, 
mivel a mai ház északi zárófala a 16. század második 
felében, már a török korban kezdett kialakulni. A pince 
alapjainak kiásása során tártuk fel a legkorábbi részle
tet. Ez egy négyzetes alaprajzú, nagyméretű pillér, ame
lyet részben a sziklára alapoztak, azonban keleti fele már 
egy nagyobb mélységű, betöltésében középkori lelet
anyagot tartalmazó szikla pince DNy-i sarka fölött áll. A 
pillér megerősítésére alapjait gerendából készült keret
re állították, amelybó1 ma már csak a gerendafészkek 
láthatók. A pillér párja közvetlenül a homlokzat mellett 
található, a pillérek kváderekbó1 épült boltívet tartot
tak. Ezt az észak felé nyíló átjárót feltehetően még a 
török korban elfalazták, beszűkítették. Az elfalazást szin
tén gerendarácsra építették, azonban a sziklapince be
töltése az idők során annyira megsüllyedt, hogy a fal 
alja és a betöltés teteje között mintegy 60 cm-es üreg 
keletkezett. 

A beszűkítés során mészkó"kváderekbó1 készült, don
gaboltozatos nyílást alakítottak ki, két oldalán egy-egy 
„mécsestartó" fülkével. A helyiség puha mészkőkváde
rekbó1 álló boltozatát is ekkor építették. A dongabolto
zatos nyílást késó'bb teljesen befalazták. A 2003-ban 
megfigyelt „ülőfülke-szerű" jelenség valamelyik 20. szá
zadi „helyreállítás" eredménye lehetett. A késó'bbi elfa
lazást részben kibontották, vastagsága csak annyi ma
radt, hogy a házat az északi szomszéd felé lezárja. A 
beszűkítés nyugati felét is megbontották oly módon, 
hogy a boltozat alól kivésték a falat a pillérig. A mécses
tartó fülkén-ek- csak sekély nyoma maradt, a boltozat pe
dig ezen a szakaszon meg is ereszkedett, mivel kibon
tották alóla a tartófalat. 

A belső pillértó1 nyugatra lévő falszakasz legkoráb
ban a 18. században épült, alatta török kori rétegeket és 
egy török kori gödör részletét találtuk. A gödör betölté
sének süllyedése legújabb formája az ablakok és az ajtó 
keretelésével a 20. század során alakult ki. A felső há
rom stukkóréteg már a könyöklő bádogozása után ké
szült. 

A tervezett új pince helyének feltárása során a fe
lület déli felében közműveket találtunk. A már haszná
laton kívüli közmlívek elbontása után közvetlenül a szik
lafelszín jelentkezett. A felület ÉNy-i sarkában az újkori 
lépcső téglából épült alapozását találtuk meg. Betöltése 
újkori épülettörmelék volt. Az alapozás felső részébó1 
és beépítésébó1 18. századi puha mészkó'bó1 készült nyí
láskereteket és egy kisebb méretű, kemény mészkó'bó1 
készült oszloplábazatot bontottak ki. Az alapozás alatt 
találtuk a már említett török kori hulladékgödröt. Az 
alapozástól keletre az újkori töremlékréteg alatt először 
török kori égett törmelékréteget, majd egy szintén tö
rök kori téglapadló maradványait találtuk. A téglapad
ló alatt kisebb középkori réteg alatt megtaláltuk a szik
lafelszínt, a felület ÉK-i sarkában azonban a sziklába mé
lyülő verem foltja volt. Ennek betöltéseként észak felé 
lejtő, bezuhanó, középkori rétegeket bontottunk ki . A 
sziklaveremnek csak DNy-i sarkát tudtuk kibontani az 
új pince alapozásának szintjéig. A verem pontos mére
teit nem ismerjük, mivel mind keleti, mind északi irány
ban túlér a kutatott területen. Feltehető, hogy ez lehe
tett a középkori ház eredeti pincéje. 

Az elbontott régi csatorna kiváltására az új pince 
alatt került kivezetésre az új csatorna. Az épületen be
lül a csatorna alagútját a sziklából bontották ki, az épü
let homlokzata előtt azonban a feltöltésbó1 egy, a kö
zépkori ház alapfalai mellé épített, K-Ny-i irányú újko
ri fal, valamint a falsarok és az ebbó1 induló É-D-i irá
nyú fal részlete került elő. 

69. Budapest, 1. Toldy Ferenc utca 9. 
Á, Kö,  Tö,  Kú 

Kov Ács EszTER 

2003. március 20. és április 11 .  között mentő feltárást 
vegztünk a telken, azaz a Toldy Gimnázium tornapá
lyáján és udvarán, a felépítendő tornacsarnok helyén. 

Kutatási területünket beszűkítette a 2002 nyarán 
feltárt szondaárkok vonala, melyeket nem bontottunk 
ki újra. Statikusi kérésre nem kutathattunk a tornapá
lya DK-i sarkában, a területtó1 D-re álló lakóház (Donáti 
u. 26.) É-i falától É-ra fekvő 6 méteres sávban. A Ny-i 
telekhatár cölöpfalának elkészülte után a kivitelező cég 
- tudtunk nélkül - 1 méteres szintsüllyestést végzett az 
egész területen a cölöpök kihorgonyzásának indokán. 
Ezzel a művelettel megsemmisítették a feltárható régé
szeti rétegek és objektumok nagy részét. A háromhe
tesre szűkült munkát két ütemben hajtottuk végre. 

Elsőként a terület Ny-i sávját vizsgáltuk. A sáv É-i 
felében a gimnázium építése előtt (150 évvel ez előtt) 
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lebontott, 18.  században épült lakóházak alapozásait, 
pincéit, falait és járószintjeit találtuk meg. A többszörö
sen átépített, bővítményekkel toldott épületek hátsó 
traktusait pinceszerűen a márgás altalajba vájták. Kőfa
laik között gondosan rakott kő-, illetve téglapadló alkot
ta a járószintjét. Az É-i pince padlójára zuhanva nagy
méretű, faragott kőtömböket találtunk, amelyek a fe
lette álló bérház egyik bontási-átépítési periódusából ke
rülhettek a betöltendő pincébe. Feltártuk egy kerek ívű, 
kőfalazatú újkori kút megmaradt alsó kősorát. Ehhez a 
kúthoz tartozhatott a telek D-i végében talált, sárga ho
mokkó'bó1 faragott barokk kútkáva. Megtaláltuk a szon
dázó ásatás során feltárt középkori út folytatásának rö
vid részletét. Az út nyugati része a szintsüllyesztéskor 
megsemmisült. Az út mellett egy középkori és egy tö
rök kori szemétgödör is előkerült. 

Második ütemben a K-i sáv D-i felében kibontottuk 
a középkori út D-i szélét, amely a 2002-es szondaárkok 
metszetfala alá esett. Az utat a 15 .  században létesítet
ték úgy, hogy alját kissé az altalajba vágták. Vonalát úgy 
húzták meg, hogy a mai Fő utcára meró1egesen, kereszt
utcaként működhessen, majd a meredek hegyoldalon a 
Bécsi kapu felé vezessen. Az út beazonostható a De la 
Vigne-féle 1686-os felmérési térképen. Öt réteget lehe
tett elkülöníteni rajta, az alsó kettő középkori, a felső 
három török kori kerámiákkal datálható volt. A legalsó 
réteg egy részén rengeteg amorf vasdarabkát találtunk, 
ezért feltételezzük, hogy a közelben kovácsműhely le
hetett. Az út É-i oldalán feltártunk egy Ny-K irányban 
fekvő női csontvázat, amit a vékony Árpád-kori rétegbe 
ástak bele. Az út mellé temetkezés a török korban volt 
szokásban, ezért feltételezhető, hogy a testet ekkor te
mették ide. Egy jelentős vastagságú sárga agyagréteg hú
zódott a sír és az út között. A réteg kevés középkori és 
néhány török kori kerámiát, valamint rengeteg ember
csontdarabkát tartalmazott. A jelekbó1 úgy tűnt, hogy a 
Várhegy oldalában szokásos kora újkori erődítési mun
kák, földnyesések nyomaival találkoztunk. Az út men
tén húzódó török kori temetőt a 18 . sz. elején megboly
gatták a vároldal jobb védhetőségének kialakítása céljá
ból. A terület közepén egy nagyméretű, kőfalazatú pin
ce feküdt. Donga boltozatát 18. századi téglákból rakták. 
A pince nem ért ki a Donáti utcáig, K felé leszűkült, 
mejd egy téglafallal zárult. 

70 .  Budapest, I I .  Ganz utca 1 2 - l li .  
R,  B ,  LT, Ró, Kö, Tö , Kú 

BENDA JUDIT 

2003. április 14-23., valamint június 18. és december 
15 .  között építést megelőző feltárást végeztünk a telken 
(hrsz. 13572/6). 

A terület a középkorban Buda város Szentpéter
mártír külvárosának peremén helyezkedett el, közvet
lenül a Váralját körítő városfal szomszédságában. Ma
gáról a telekről közelebbi információval nem rendelke
zünk. 

A terület a feltárás megkezdésekor üresen állt. Ko
rábban a Ganz gyár üzemeinek elhelyezésére szolgált. 
A telket fedő feltöltés felső, mintegy másfél métere új
kori eredetlí volt. Ebbe a feltöltés be épültek a Ganz gyári 
létesítmények (épületfalak, gépalapozások, kemencék) , 
illetve magának a feltöltésnek felső része is néhol a Ganz 
gyár hulladékát, salakját tartalmazta. Több újkori pin
ce szintén nagyrészt ebbe a feltöltésbe mélyedt, de né
hol a mélyebben fekvő rétegeket is megbolygatta. Az 
első pince a Ganz u.  14. keleti szélén, a telekhatár mel
lett helyezkedett el, a második ugyanennek a teleknek 
a nyugati szélén hosszan húzódott végig a telek mélysé
gében. A telek hátsó részén, e két pince között egy har
madik, kéthelyiséges pincét találtunk. A Ganz u. 12. ke
leti szélén, a telek középső részén ép boltozatú, igen mély 
újkori pince került elő. A pincék nagy része a Ganz gyá
rat megelőző időszakból származik, polgárházak marad
ványai. Az említett újkori feltöltés alsó, jelentős része a 
török kort közvetlenül követő időszakból, a 17-18. szá
zad fordulójáról származik. Innen került elő egy jelen
tős kályhacsempelelet, feltehetően egy szemétre vetett 
kályha maradványai. Az újkori feltöltés alján sötétbar
na, meglehetősen homogén, enyhén köves, humuszos 
jellegű talaj borította be a telket, változó vastagsággal. 
Ez a réteg a geológiai szakvélemények szerint többszö
rös ártéri kiöntés eredményeként keletkezett, majd je
lentős talajosodási folyamaton ment keresztül. Belsejé
bó1 rendkívül kevés régészeti leletanyag került elő, a szór
ványosan előkerült kerámiák a középkorból származnak. 
A réteg tetejéró1 számos gazdag leletanyagot őrző, tö
rök kori gödör mélyedt a talajba, de török kori építmény 
nyomát nem találtuk. A telek délkeleti részének jelentős 
felületét a humuszos talaj alatt hatalmas méretű, szabály
talan alakú és nagyméretű, egymásba ásott gödrök cso
portja foglalta el. Ez a gödörfüzér minden korábbi réte
get elpusztított, egészen az altalajig hatolt. A gödrök fel
töltésében rendkívül kevés leletanyagot találtunk, ám egy
ségesen a 13-14. század fordulójára keltezhető kerámia 
jellemezte. A telek déli határa mellett, már túl a gödör
füzéren, két kút mélyedt az altalajba egymás szomszéd
ságában. Az egyik a török korból származó betöltést tar
talmazott (teljesen feltártuk) ,  a másik betöltésébó1 több 
állat csontváza (kutya, ló) került elő, középkori kerámia 
(14-15. századi) kíséretében (a megemelkedett talajvíz 
miatt teljesen kiásni nem lehetett) . A telek többi részén, 
a humuszréteg alatt, vékony, római kerámiát is tartalma
zó humuszos réteg húzódott. A római rétegek többségét 
úgy tűnik, hogy a középkorban elplanírozták, és erre te
rült rá a vastag, humuszos réteg. 

A telek az 1. századi római tábor feltételezett terü
letétől északra helyezkedik el. Az ásatási területen két 
bizonytalan rendeltetésű köves felület kivételével ró
mai kori járószintet nem tudtunk megfigyelni. Kőfal ala
pozása csak egy helyen került elő, a telek ÉNy-i részén, 
annak ellenére, hogy innen nem messze, a Király-für
dőnél, illetve a Kacsa u .  7. sz. alatti feltáráson ezek több 
periódusát is megfigyelték. Ennek okai az újkori boly-
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gatások, illetve az lehetett, hogy a középkorban a fala
kat teljesen elbontották. Eló1<erült ezzel szemben több 
tucat szemét-, illetve tárolóverem. Ezek egy részébó1 La 
Tene D és római kerámia vegyesen került elő. Leletanya
guk feldolgozása a római foglalás és az azt közvetlenül 
követő időszak kronológiájához szolgáltat majd újabb 
adatokat. Feltártuk több kisebb árok részletét, egyikben 
egy kutya teljes csontvázával. Különösen érdekes lelet 
volt egy római kút, melynek alja deszkacölöpökkel volt 
kibélelve. Ezek már sóderes rétegben helyezkedtek el, s 
a betörő víz miatt nem tudtuk teljes mélységben kibon
tani. Mivel az építkezés során a kút megsemmisül, a 
deszkákat kiemeltük. 

A területen napvilágra került őskori (késő rézkori, 
késő bronzkori) objektumok feltárását Szilas Gábor irá
nyította. 

H. KÉRDŐ KATALIN - VÉGH ANDRÁS 

7 1 . Budapest, I I .  Herman Ottó utca 20 .  
Ró 
Az Aquincumi Múzeumba telefonos bejelentés érkezett 
2003. február 4-én, hogy a fenti cím alatt (hrsz. :  12027 / 
1 ) ,  egy társasház építkezési munkálatai közben latin be
tlís feliratos követ találtak. (Lásd az illusztrációt ! )  

Még aznap helyszíni szemlét tettem, amelynek so
rán beigazolódott, hogy a dolgozók egy római kori sír
követ találtak, amely a képmező koszorúábrázolása és a 

dis manibus dedikáció alapján a 2. század első felére 
keltezhető. 

A munkások elmondása szerint a kőemléket az épí
tési törmelékben fedezték fel, ahová vagy az új épület 
alapozási munkálatai, vagy az attól nyugatra húzott 40 
cm széles 3,5 méter mély kábelkutató árok gépi kiásása 
során kerülhetett. 

A homokkóbó1 készült sírkő 86 cm magas, 64 cm szé
les és 20 cm vastag. A hevenyészetten kifaragott, kissé 
kurzív jelleglí betlíkbó1 álló feliratot az alábbiakban köz
löm (Németh Margit segítségét ezúton is megköszönöm) : 

D (is) M (anibus) / Statia · lib/erta · Ingen/ui · 

an(n) orum / XXXV. Fordítása: A halotti istenségeknek 
(dedikálva) . Statia Ingenuus felszabadított rabszolganője 
élt 35 évet) . 

A NKÖM által anyagilag támogatott leletmentésre 
február 24-28. között került sor, tisztázandó a sírkő le
ló1<örülményeit. A telek déli sarkában egy csupán 15  m2 
felületlí kutatóárkot tudtunk kimérni, az erősen boly
gatott területen ugyanis itt volt lehetőség viszonylag in
takt felületek átvizsgálására. 

A feltárás 5 napja alatt egyetlen római kori, vagy 
egyéb történeti korszakból származó lelet sem került 
elő. 

A felület egyetlen említésre érdemes újkori jelen
sége egy 40 cm mélyen eló1<erült, nagyjából ÉNy-DK-i 
irányú, kb. 60 cm széles köves sáv volt, amely valószí
nlíleg a telken korábban álló, lebontott épület kertjéhez 
tartozott támfal, esetleg valamilyen más kerti építmény 
részeként. Ezt a mészkövekbó1 és palás-jelleglí laposabb 
kövekbó1 összehordott egy-két sorból álló köves sávot a 
2003. év legelején ásott kábelkutató árokkal részben el
bontották. Valószínlíleg ekkor kerülhetett elő a római 
kori sírkő is, ami ebbe az újkori kövezésbe lehetett 
beépítve. A római sírkő laposabb formája és mérete ré
vén jól beilleszthető ezen „falazat" kövei közé. 

Mindez azt j elenti, hogy a feliratos római kori sírkő 
egy utólagos (19-20. századi) felhasználás révén került 
a szóban forgó telekre, egy ma már meghatározhatat
lan lelónelyró1. 

BESZÉDES JÓZSEF 

72 .  Budapest, I l l .  Árpád utca - Ipartelep utca -
Ságvári Endre utca 
Ró, Ú 
A Budapesti Történeti Múzeum Ős- és népvándorlás
kori osztálya a szóban forgó területen (hrsz.: 63902/6) 
2003. szeptember 3-8. között régészeti próbafeltárást 
végzett. 

A munka szükségességét a Pünkösdfürdő közismert 
leló11elyeinek és a dunai partszakasz relatív közelsége 
mellett a Szentendrei út melletti Shell kútnál talált kö
zépkori leletek, illetve a vicus Vindonianus feltételezett 
maradványai indokolták. 

A nagyjából 130x130x100 m oldalhosszúságú, há
romszög alakú, beépítetlen, füves, bokros telek a mai 

178 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

utcaszinthez képest 1,5-2 m-rel magasabban terül el; e 
feltöltés minden bizonnyal a békásmegyeri lakótelep 
építése során keletkezett valamikor az 1970-es évek vé
gén. 

A szondákban tapasztalt rétegviszonyok teljesség
gel megegyeznek az egész építési területre hasonló vi
szonyokat mutató fúrásminták eredményeivel. 

A szóban forgó terület egykor minden bizonnyal a 
környező területekhez képest mélyebb, az emberi meg
telepedésre alkalmatlan áradmányos térszín lehetett. A 
közeli magaslatokon való emberi megtelepedésre utal
hat a néhány római- és újkori cseréptöredék. 

Az ásatáson részt vett Laczkó Mariann rajzoló. 

7 3 .  Budapest, I l l .  Bécsi út 70. 
R , Ró, Tö 

SZILAS GÁBOR 

2003. július 3. és augusztus 29. között megelőző feltá
rást végeztünk a 750 m2 alapterületű ingatlanon (hrsz. : 
14737 /3). 

A telek beépítési terveinek megfelelően 600 m2-t 
kutattunk át (a teljes felület mintegy 4/5-ét) a majdani 
épület, illetve mélygarázs kitűzött helyén. Feltáratlan 
maradt a telek Ny-i szélén kb. 100-150 m2-es felület, 
amely - az ásatási szelvény Ny-i metszetfala alapján -
jórészt recens, városi szeméttel feltöltött domboldal. 

A korábbi ásatások alapján jól ismert temető 25 
szórthamvas és 6 csontvázas sírja került elő a tárgyi in
gatlan feltárása során (2-3. század) .  A telek É-i felében, 
kb. 50-80 m2 felületen, az egykori őshumuszból kilát
szó, édesvízi mészkősziklák j elentek meg, melyeket 
(éremleletek tanúsága szerint) a 4. században külszíni 
fejtéssel bányászhattak. 

A római kort megelőző időszakból, a badeni kultú
ra gödreitt bontottuk ki a feltárt felület ÉNy-i negyedé
ben, illetve az egykori őshumusz felszínén 2 db török 
hódoltság kori, szórvány éremlelet került elő. 

71.i . Budapest, I l l .  Bécsi út 1 30 .  
Ró 

HABLE TIBOR 

A Bécsi út 130-as telken egy a Kiscelli utca 98-nál meg
kezdett társasházzal egybekötött épület építését tervez
ték. A szomszédos telken előző évben végzett feltárá
sok és az 1969-70-es években a környező telkeken vég
zett kutatások alapján római objektumok előkerülésére 
számíthattunk. Mivel a telek erősen lejtős területen he
lyezkedik el; vastag újkori feltöltéssel találkoztunk; és a 
római rétegeket csak a telek Ny-i végében nyílt lehető
ségünk az alapozás szintjén dokumentálni. Római tég
lás-köves omladék és apróköves réteg került elő a feltá
rás során. A rendelkezésre álló felületen egy kutatóár
kot nyitottunk a telek további, római beépítettségének 
tisztázása érdekében. Az árok Ny-i végében természe
tes eredetű hegyomladékot fedeztünk fel, a K-i végé-

ben pedig római téglás-köves omladékot találtunk. Fel
tehetőleg egy É-D-i irányú, opus spicatum technikával 
készített, kötőanyag nélküli falalapozást is sikerült azo
nosítani . Az ásatás során minimális mennyiségű lelet
anyag került elő. 

75 .  Budapest, I l l .  Bécsi út 3 1 0. 
Ró, Kö 

KIRCHHOF ANITA 

A 2003. év folyamán a BTM Aquincumi Múzeuma foly
tatta a lakópark-építkezéshez kapcsolódó megelőző ré
gészeti feltárást a fent említett területen. Az idei év fo
lyamán három ütemre került sor: május 12.  és augusz
tus 15. között a hegyoldalban húzódó, úgynevezett vil
laépületek szondázását végeztük el (IV. ütem) . Az úgy
nevezett 8. és 9. épületek helyén, a leendő épület teljes 
kontúrján belül végeztünk megelőző feltárást (V. ütem: 
„F" felület) . A feltárás VI. ütemét az úgynevezett 1. épü
let helyének megszondázása („G"-„0" felületek), illet
ve egy részének teljes felületű feltárása („P"-„Q" felüle
tek) jelentette augusztus 26. és november 7. között. 

IV. ütem: a „villa" 

A szakirodalomban 1934 óta Testvérhegyi villa néven 
szereplő lelőhelyen azért került sor az épületek hite
lesítő feltárására, mert a beruházó a maradványok fel
tárását, konzerválását és bemutatását tervezte a leen
dő lakópark területén. Célunk egyelőre csak az épüle
tek pontos helyének (esetleg sarokpontjainak) megha
tározása és nem a teljes felületű feltárás volt, így a kiala
kított árkokban csak a legfelső római kori szintekig 
mentünk le, a rétegekbe, omladékokba nem bontot
tunk bele . 

A szondázás során eló"kerültek a Garády Sándor 
által már meghatározott épületmaradványok, illetve 
újabb falak, padlók, útrészletek is előkerültek, amelyek 
módosítják az alaprajzi képet, és kérdéseket vetnek fel 
az egyes épületek esetleges összetartozásával kapcso
latban. 

A már ismert objektumokon túl új eredménynek 
számít az úgynevezett III. és IV. helyiségektó1 nyugatra 
előkerült, É-D-i irányú falrészlet, amely kidőlt, a hegy
nyomás miatt deformált állapotban maradt meg, ala
pozásával és felmenő részével együtt. Észak felé is egy 
újabb, K-Ny-i irányú fah·észlet és küszöbkő bukkant elő, 
illetve egy falsarok, amelyek talán az épület északnyu
gati lezárását adják. Az így körvonalazódó új helyiség
től északra pedig olyan, igen rossz állapotú terrazzo
padlórészleteket találtunk, amelyek arra utalnak, hogy 
az úgynevezett 1. és 2. épület esetleg összefüggő, na
gyobb épületkomplexum része lehetett. Szintén új in
formáció az I .  szondaárok keleti végében előkerült ÉK
DNy-i irányú kövezés, amely talán az épület felől a 
főforgalmú, diagonális út felé vezető belső út része le
het. Ez az útrészlet egyúttal valószínűleg jelöli a komp
lexum keleti szélét is. 
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Az épületmaradványok feltárása során tehát hite
lesítettük a Garády által feltárt épületmaradványokat, 
és új információkat is szereztünk a beépítettségre vo
natkozóan (új falszakaszok, helyiségek, útmaradványok) . 
A szondázás alapján egyértelműnek látszik, hogy a 
Garády által felmért épületeknél nagyobb, más alapraj
zú és talán összefüggő komplexummal kell számolni. A 
feltárás során nem vizsgálhattuk az egyes helyiségek 
funkcióját, építési periódusait, a leletanyag zöme (épí
tési törmelék, állatcsont, római kori házikerámia és né
hány terra sigillata töredék) az omladékok tetejéről, il
letve a Garády által már átforgatott felső talajrétegek
bó1 származik. Így az épületek keltezésére, funkciójára 
érdemi információnk egyelőre nincs. A 2. épület felett, 
az újkori feltöltésbó1 (vagy eróziós képződménybó1) két, 
a késő római korra keltezhető érem került elő. 

Az idei évben lefolytatott szondázás tehát ponto
san lokalizálta az épületmaradványokat, illetve előké
szítette a területet egy teljes felületű régészeti feltárás
ra, amelyre valószínűleg a jövő évben kerül sor. 

V. ütem: bejárati komplexum gazdasági épülettel 

A hegy lábánál húzódó területen 2003 során már öt na
gyobb felületen („A"-„E") vizsgáltuk a római kortól a 
késő középkorig használt, hétrétegű, diagonális út szer
kezetét, illetve egy kerítésfalként értelmezett objektum 
helyzetét, így az idei feltárás során ezen fal és a faltól 
nyugatra húzódó területrész, illetve az észak feló1 eb
ben az irányban húzódó széles, középkori út újabb rész
leteit vártuk. 

A közel 1000 m2 alapterületű felületen („F" felület 
= 8. és 9. épület) igen sűrű beépítettséget tapasztaltunk, 
különböző funkciójú objektumokkal. Legfontosabbnak 
az a bejárati komplexum tartható, amely valószínűleg a 
„villagazdasághoz" tartozott, és kerítésfalakból, kapuból, 
bekötőútból és egy nagyobb gazdasági épületbó1 állt. A 
területrész - a rétegsorok tanúsága alapján - lejtett ke
let felé, amely kb. a kialakított felület középső részén 
mélyedésben végződött, majd ismét emelkedni kezdett 
keleti és északi irányban. Ennek megfelelően az objek
tumok állapota a szelvény nyugati részében jobb volt, 
míg a felület keleti felében, újkori planírozások miatt, 
amelyek gyakorlatilag megszüntették ezt az emelkedőt, 
igen rossz volt, a tereprendezés szinte „leborotválta" a 
régészeti objektumokat egykori felületükró1. Szintén a 
rétegsorok tanúsága, hogy a római korban (és a közép
korban is) a területre igen gyakran érkezhetett eróziós 
földréteg a hegy irányából, amely vastag feltöltődése
ket eredményezett, és amely szükségessé tette az épü
letek, utak és egyéb létesítmények folyamatos megújí
tását. 

A felület nyugati végében egy K-Ny-i irányítású -
valószínűleg gazdasági rendeltetésű - kő épületkomp
lexum került elő, amelynek keleti helyiségeit sikerült 
feltárnunk. Az épület tovább húzódott -nyugat -felé, ez 
azonban már kívül esett a leendő épület kontúrján, to
vább nem követhettük. Az épület hat azonosítható he-

lyiségénél összesen öt építési fázist sikerült elkülöníte
nünk, melyeket eróziós földrétegek választottak el egy
mástól. 

Az épületet dél feló1 egy DNy-ÉK-i irányú út kerül
te ki, amely kb. 2 m széles, négyrétegű, egyenetlen fe
lületű volt, az egyes rétegek megújítására itt is az erózió 
miatt volt szükség. Funkcióját tekintve valószínűleg a 
hegyoldal feló1 érkezett, talán a „villa" keleti szélénél 
regisztrált köves útfelület folytatása (ld. fent, I .  szon
da) . Ezt majd csak a geodéziai felmérések kiértékelése
kor lehet pontosítani. Az út legfelső rétegének tisztítá
sakor trombitafibula töredéke került elő, de a többi út
rétegről is kerültek elő bronz-, illetve vasdarabok, ró
mai kerámiatöredékek. 

A gazdaságból kivezető út a felület középső részé
ben előkerült É-D-i irányú kerítésfalhoz vezetett, amely
nek egy szakaszát már tavaly is megtaláltuk („D" felü
let) . Az 50 cm széles, földbe rakott fal alapárka nem 
volt megfigyelhető, nagy valószínűséggel az akkori te
repszintre épült, erre utal, hogy a fal alja követi az egy
kori tereplejtést, és egy szintben van a legfelső útszint
tel. A talán telekhatár ként funkcionáló kerítésfalon nyí
ló, féloszlopos kapufélfájú bejáratához tartott az út, 
amelynek használaton kívül kerülése után a bejáratot 
elfalazták. Ez utóbbi nyilván a terület funkcióváltásá
val is összefügg. 

Az elfalazott bejáratba egy késóobi időpontban, la
pos kövekbó1 összerótt, fedett kőcsatornát építettek be. 

Az É-D-i irányú kerítésfalra meró1egesen egy má
sik, az elóobire meró1eges - talán telekhatárként funk
cionáló - K-Ny-i irányú kerítésfalat is dokumentálhat
tunk. A fal észak feló1 határolta le a komplexumot, így 
nem zárható ki, hogy a gazdaság északkeleti sarkát sike
rült itt megfognunk. A fal egyúttal a gazdasági épület 
északi határfala is volt, talán a tűzveszélyes funkciójú 
épülettó1 védte környezetét. 

A faltól keletre, azaz a gazdaságon kívül, a bejárat 
zónájában földútra utaló nyomokat, illetve egy fasze
nes, kerámiatöredékes betöltésű gödröt regisztráltunk, 
amely még egy antik tereprendezés része volt, talán egy 
útközi kátyút töltöttek be ilyen módon. A gazdaságból 
kivezető út, illetve a fő diagonális út csatlakozási pont
ját nem sikerült megtalálnunk, valószínűleg késóobi te
reprendezés áldozatául esett, hiszen a középkorban itt, 
a fallal párhuzamosan, illetve annak tetején köves utat 
alakítottak ki, amely csak néhány vékony apróköves ré
tegbó1 állt. 

VI. ütem: út temetőrészlettel 

A leendő lakópark területének keleti részén még egy 
épület helyének feltárására került sor. Itt, a mai Bécsi 
úttal párhuzamos területrészen több szondaárkot húz
tunk, amelyekben egy ÉK-DNy-i irányú, apróköves, rö
vid ideig használt, mindössze három rétegű útfelület 
került- elő, amelyet- kelet -feló1 sekély árok kísért. Az igen 
kisszámú leletanyag alapján az útrészlet újkorinak ha
tározható meg. A legészakibb szondákban egy igen szé-
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les, V alakú árok került elő, amelynek iránya ÉÉK-DDNy 
volt. Iránya és helyzete alapján a római kori diagonális 
út valamely rétegének vízelvezető árka lehetett. Pontos 
hovatartozása csak a szintadatok összevetése után lesz 
eldönthető. 

A terület északkeleti részén megnyitott összefüggő 
felületen („P-Q'') újabb szakasza került elő a diagonális 
útnak, amely itt már egyértelműen észak felé fordul. A 
csak átvágásokban vizsgált út hét rétege itt is jól látha
tóan elcsúszott egymás felett, erőteljesen észak felé to
lódva. 

Az utat nyugati oldalán egy kisebb sírcsoport kísér
te (összesen 7 sír került elő) , amelyek azonban igen ma
gasan jelentkeztek: 20-50 cm-re a mai felszín alatt. A 
temetkezések több rétegben kerültek elő. Beásási szin
tet csak egy esetben tudtunk megfigyelni, eszerint a sí
rok jelentős részét a mai járószinttó1 70-75 cm-rel ma
gasabbról kellett beásniuk. 

A sírokat egy kivételével az úthoz tájolták, azaz É
D irányításúak, egy esetben pedig K-Ny tájolást figyel
tünk meg. A sírok közül egy hamvasztásos sírt doku
mentáltunk, a többi csontvázas rítusú volt, közülük egy 
lezárt szarkofágtemetkezéssel. Ez utóbbi, az ábrázolás 
jellegzetességei miatt a Kr. u. 3. század első harmadára 
keltezhető sír láda felirata szerint, C. Iulius Sabinus, cam
paniai illetőségű, Capuából származó katona nyughe
lye volt (legio II adiutrix) . A szarkofágot felesége, a cariai 
származású Aurelia állította. A feliratos mezőt barok
kos, kettős S keretezéssel látták el, két oldalán az elhunyt 
és felesége egészalakos ábrázolásával. A szarkofágban 
egy másodlagosan behelyezett bolygatott vázat talál
tunk. 

A többi csontvázas sír bolygatatlannak látszott, kí
sérő leletanyagaik alapján egyöntetűen a Kr. u. 3. szá
zad közepére keltezhetők (Maximus Thrax, III. Gordia
nus, Phlippus Arabs, Histilianus érmei) . 

76. Budapest, I l l .  Bécsi út 3 3 7. 
Ő, Ró 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma 
2003. június 2-27. között szondázó jellegű régészeti fel
tárást végzett a fenti területen. A munkálatokra azért 
volt szükség, mert a telken benzinkút építését tervez
ték. A terület a Bécsi út K-i oldalán fekszik és erősen 
lejt K felé. A beruházó a terület D-i részét már feltöltöt
te a Bécsi út jelenlegi szintjéig. Így csak a telek É-i ré
szén volt módunk kutatni. 

A terület közvetlen környezetében több régészeti 
lelőhely is ismert: egy a késő bronzkorra keltezhető te
lep maradványai kerültek elő a Bojtár utca 14. és Csil
laghegyi út 22. telkeken. Ugyanezeken a telkeken késő 
római kori rétegeket, illetve valószínűleg szintén a ró
mai korra tehető-szántásnyomokat regisztráltunk. A je
len területtó1 É-ra, a volt orosz laktanya területén pedig 
j elenleg is folyik az úgynevezett Testvérhegyi villa és az 

itt futó ÉNy-DK-i irányú, több periódusú út feltárása. 
Ugyanezen út részleteit találta meg 1934-ben Garády 
Sándor a közeli Óbudai temető területén is. 

Mindezek ismeretében a területen az őskori telep 
folytatását (lezáródást) illetve esetleg római kori útrész
letek, mezőgazdasági művelés nyomait vártuk. A telken 
K-Ny-i irányban, a Bécsi útra meró1egesen alakítottunk 
ki egy 5x58 m alapterületű árkot. 

A terület viszonylag gyér régészeti anyaga azt nrn
tatja, hogy az őskori telep valószínűleg már nem húzó
dott tovább Ny felé. A szórványos kerámiaanyag és az 
egy darab cölöplyuk azonban mindenképpen jelzik en
nek közelségét. A római objektumok hiánya pedig egyér
tehnűen mutatja, hogy a feltételezett diagonális út nem 
ebben az irányban futott, és mezőgazdasági művelés sem 
folyt ezen a területen. Az is elképzelhető, hogy az erózió 
miatt már elpusztultak a vonatkozó rétegsorok. Az újko
ri rétegben regisztrált árok pontos kora és funkciója a ke
vés rendelkezésre álló adat alapján nem megállapítható. 

77. Budapest, I l l .  Csi l l aghegyi út 2 2 .  
Ő, B,  Ró 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

Az Aquincumi Múzeum 2003 .  április 8-tól folytatta a 
2002. december 11 -én, a rendkívül hideg időjárás miatt 
felfüggesztett feltárást. A 30 m hosszú és 2,5 m széles 
felületen a következő rétegsort figyeltünk meg. 

1. A legújabb kori feltöltés, ebbó1 többek között egy 
1886. évi veret került elő. 

2. Alatta világosabb barna, vékony réteg húzódott. 
3. Ez alatt egy murvával kevert, sötétbarna szint je

lentkezett, amely igen nehezen volt megfigyelhető fe
lületben. Sötétbarna foltként gödrök és cölöphelyek mu
tatkoztak, amelyek az árok keskenysége ellenére is jól 
láthatóan ÉK-DNy-i irányban húzódtak, vonalban ren
deződve. Cölöphelyeket és cölöpkötegek helyét figyel
tük meg. A murvás szintről vasdarab, bronztöredékek, 
ős- és római kori kerámiatöredékek származtak, a cö
löplyukakból és gödrökbó1 két darab őskori, illetve egy 
római kori töredék került elő. Az igen szegényes lelet
anyagú réteg rétegtani helyzete és anyaga alapján a ró
mai kor késői időszakára, vagy az azt követő időszakra 
keltezhető. A konstrukció funkciója nem meghatároz
ható. Az összefüggő murvás réteg az alatta húzódó sö
tétbarna kompakt szint árkokkal történt átvágásával jött 
létre, ennek során ugyanis a geológiai altalaj fehérmur
vás szintjét megbolygatták, ennek anyaga felkerült a fel
színre, illetve késó'bb betöltődött az árkokba. 

4. Ez alatt egy kompakt sötétbarna szint követke
zett. Ez a réteg anyagában, színében megfelelni látszik 
a közelben (2002. évi ásatás, Bojtár utca 34.) megfigyelt 
rétegnek, amelyet ott 4. századi érmek és római kori 
kerámia keltezett, illetve keréknyomok utaltak egy ki
sebb földút jelenl@tére. Mostani terfüetünkön árkokat 
ástak be ebbó1 a szintbó1, amelyek szélessége 30-50 cm 
között változott, egy részük egymással párhuzamosan, 
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É-D-i, más részük, szintén párhuzamosan, K-Ny-i irá
nyú volt. Az egymást metsző, összesen 14 db ároknál 
kiágazásokat is megfigyeltünk. Az árkok nagy része se
kély volt (30 cm) U keresztmetszettel, két esetben pe
dig (a felület K-i és Ny-i végében) mélyebb (80 cm-1 
m) V keresztmetszetű volt. Az árokbetöltésekbó1 nagyon 
kevés római kori és őskori kerámiatöredék származik, 
illetve bronz fibuladarab. Az árkok elhelyezkedése, 
mélysége arra utal, hogy a római korban ez esetleg egy 
mezőgazdasági művelés alatt álló terület volt, így ezek 
szántásnyomok, vízelvezető árkok lehetnek. 2002-ben 
a DNy-i irányban szomszédos telken (hrsz.: 19905/11) 
hasonló irányítású árkokat figyeltünk meg, sajnos már 
csak metszetben. A geodéziai felmérések összevetése 
után lehetőség lesz a jelenségek pontosabb értelmezé
sére. Az sem zárható ki, hogy a közelben Zsidi Paula 
által feltárt, úgynevezett Kaszásdűlő-Csikós utcai villa
gazdasághoz tartozó földterületről van szó. 

4 .  Az árkok rétege alatt a környéken már több he
lyen regisztrált fehérmurvás szint következett, amely
nek felszínéró1 cölöplyukak mélyültek az alatta húzódó 
narancssárga, sóderes szintbe. Ezek, az itt rendszert nem 
mutató cölöphelyek talán a kb. 100 m-re D felé, a Bojtár 
utca 34. szám alatt előkerült késő bronzko1i telep ÉNy-i 
részéhez tartozhattak. 

5. Ezt a már említett narancssárga sóderes, kőporos 
rétegsor követi, amelyben régészeti jelenségek már nem 
voltak, a geológiai meghatározás szerint pleisztocén tör
melékrétegró1 van szó. 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

78. Budapest, I l l .  Hajógyár-sziget 
2003 .  április 7-9. között szárazföldi és víz alatti kutatás
ra került sor az öbölben, amelynek az volt a célja, hogy 
az öbölbe tervezett vízisípálya létesítése előtt az ottani 
régészeti leletek helyzetét felderítsük. 

A szárazföldi kutatás során megvizsgáltuk a terve
zett vízisípálya tartószerkezetének azon pontjait, ame
lyek a vízpartra esnek. A feltárás során sem régészeti 
objektum, sem leletanyag nem került elő. 

2000-ben már az öböl Ny-i partján, szokatlanul ala
csony vízállásnál sikerült mintegy 120 facölöpöt felmér
ni. Az akkor vett dendrokronológiai minta alapján a cö
löprendszert - vagy legalább annak egy részét - római 
korinak tételeztük fel. A most végzett víz alatti kutatás 
célja a keltezés megerősítése, pontosítása és a létesít
mény kiterjedésének, rendeltetésének vizsgálata. 

A kutatások eredménye alapján az öböl Ny-i part
ján és a meder Ny-i felében római kori cölöprendszer 
húzódik, amely az ott lévő helytartói palota előtti kikö
tő részét képezhette. 

A lelónely 230 m hosszan és 20 m szélességben hú
zódik a Ny-i part mentén. A régészeti objektumok meg
jelenésének K-i határa a szerelőcsarnoktól 125 m-ig nyú
lik. A legmagasabban megmaradt cölöp tetejének szint
adata 98, 6 mAf. 

A víz alatti felderítés során átfésültük a pálya teljes 
területén a medret. Megállapítottuk, hogy a golfpálya 
kerítésétó1 É-ra nem észlelhető régészeti lelónely. A me
derben megtaláltuk a sólya pálya maradványait. A palo
ta főépületének K-Ny-i falainak meghosszabbításában 
vízsugárral 30 cm mély szondát nyitottunk, a falak foly
tatása nem került elő. Valószínűleg ebben a térségben a 
maradványok vagy elpusztultak, vagy alsó részük a fel
töltés alatt lehet. A K-i part előtti mederszakaszban sem 
találtunk építményt, leletet. Ez alapján valószínűsíthe
tő, hogy a római kori víz alatti lelónely a Ny-i parthoz, 
vagyis a palota előtti szakaszhoz kapcsolódik, nincs foly
tatása a túlsó parton. A vizsgált terület D-i részén, ahol 
a Ny-i part öblösödése, majd beton támfal következik, 
szintén nem észleltünk régészeti jelenséget. Valószínű
leg az építkezések, kotrások itt is elpusztítottak mindent. 

A továbbiakban geodéziailag bemértük a víz alatt 
húzódó cölöpöket. Megállapítottuk, hogy a cölöpsorok 
mintegy 15 m hosszúak és gyakran nagy kövekkel együtt 
találhatóak. Két szondát nyitottunk annak megállapítá
sára, hogy milyen összefüggés van a kövek és a cölöpök 
között, illetve milyen volt a konstrukciók belső szerke
zete. Az első szondát a leló11ely D-i végénél nyitottuk, a 
parttól mintegy 15 m-re, ahol a mederben derékszög
ben megtörő kővonulat volt érzékelhető. A szondától 
6-8 m-re D-re jó állapotban megmaradt téglalap kereszt
metszetű cölöpöt emeltünk ki. A Grynaeus András ál
tal Kr. . u. 3-4. századra keltezett, azonos jellegzetessé
geket mutató cölöp is ebbó1 a térségbó1 származik. Az 
üledék felső rétegét nagy nyomású vízsugárral eltávolí
tottuk. A szonda Ny-i oldalán egy vízszintesen lefekte
tett, téglalap keresztmetszetű gerenda volt megfigyel
hető, hossza 2,1 m. Végeinél kétoldalt egy-egy szögletes 
keresztmetszetű cölöp volt megfigyelhető. A gerendán 
egy homokóra alakú csapolást is találtunk. Ettó1 K-re és 
Ny-ra nagy köveket találtunk. A köves felületnek jól ki
vehető volt az É-i és a D-i határa, az ÉK-i sarok köve 
eredeti helyén maradt. A DK-i sarkot sóder borította. 
Mivel a 2x2 m-es tömb körvonalai így is jól látszottak, 
nem mélyítettük tovább a szondát. Másik szondánkat a 
D-ró1 6-diknak elnevezett cölöpsor szárazföldi végénél 
nyitottuk. Itt a gyökerek eltávolítása után az iszapot víz
sugárral lemostuk. A cölöpsorok közötti sávban itt is 
megfigyeltük a nagy köveket a szárazföldön és a vízben 
egyaránt. Grynaeus András mintát vett a cölöpökből. A 
faanyag meghatározása során a helyszínen kiderült, 
hogy vegyesen találhatók tölgy- és fenyőcölöpök. 

Megállapítható, hogy a kövek és a cölöpök azonos 
építményhez tartoztak. Ez a konstrukció a partra merő
legesen húzódott. Megtaláltuk külső végét, amelyhez 
É-D-i irányban nem kapcsolódott építmény, a cölöpso
rok végei tehát szabadon álltak. A cölöpök és gerendák 
segítségével 2x2 m-es blokkok sorát hozták létre. Ez a 
technika hasonlít a Kunszigetnél megfigyelt opus late
ritium rakpartzsaluzás által létrejött 1,6 m széles-blokk
jaihoz, valamint a londoni római rakpart gerendaszer
kezeteihez. A sóderes borítás arra utalhat, hogy a pusz-
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tulás után folyami hordalék rakódott a maradványokra, 
ami azért fontos, mert ez csak a Duna-ág lezárása előtt 
volt lehetséges. Valószínűsítjük, hogy római kori kikö
tői építményeket találtunk. 

NÉMETH MARGIT - KIRCHHOF ANITA -
Tórn JÁNOS ATTILA 

7 9 .  Budapest, I l l .  Harsánylejtő 
Ró 
2004. február 6-án helyszíni szemle során érintettük a 
Harsánylejtő nyugati részét (hrsz. :  20656/6), amelynek 
északi oldala szántóföld. A területtől északnyugatra 
1996-ban Zsidi Paula a Kr. u. 2. század elejére keltezhe
tő falusias telep részletét, illetve egy fa-föld konstruk
ciós monumentális építményt tárt fel.5 

A jelenleg is mezőgazdasági művelés alatt álló terü
letrészen 2001 júniusában egy bejárás alkalmával Zsidi 
Paula és Lassányi Gábor köves foltokat és falnyomokat 
észlelt a friss szántásban.6 Az idei szemle során ugyanitt 
(Harsánylejtő 28. hrsz: 20156 a telekkel észak feló1 szem
ben, a szántó hrsz-a: 20656/6) ismét megfigyeltük a kö
ves foltokat, illetve római kori házikerámiát és építési 
töredékeket (tubus- és tegulatöredékek) gyűjtöttünk. 

A két szemle során megfigyelt jelenségek a vizsgált 
szántórészen római kori épületmaradványokra utalnak. 

Munkatársak: Gyuricza Anna, Havas Zoltán. 

80 .  Budapest, I l l .  Hunor u tca 56-58.  
Ró 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

A régi textilfestő gyár szomszédságában lévő telek te
rületén épülő három tömbbó1 álló házcsoport kivitele
zése előtt próbaásatást végeztünk. Az Árpád-forrás, a 
Vörösvári út és a Bécsi út által határolt háromszögben 
lévő leló11elyet az újkori térképek vizes rétként j elölték. 
A kutatással arra szerettünk volna választ kapni, hogy a 
korábbi időszakokban milyen jellegű hasznosítás nyo
mai mutatkoznak, esetleg vannak-e településnyomok. 
Az ásatás eredményei és a munkánkat kiegészítő geo
pedagógiai vizsgálatok (dr. Mindszenty Andrea, Horváth 
Zoltán, Krolopp Endre, ELTE) alapján kiderült, hogy a 
források a római korban befoglalt források vizét mes
terséges úton vezették a Dunába. Ezáltal feltöltődtek a 
források környezetében kialakult tavacskák. A telek te
rületén húzódó egyik ilyen tó mésztufa feneke felett kő
és téglatörmelékes, humuszos rétegbó1 római kori szór
vány anyag került elő. Az ásatási terület K-i részén az 
újkori beásások között néhány sekély, római korra kel
tezett beásást bontottunk ki. 

Tórn ANIKÓ - KÁRPÁTI ZoLTÁN 

5 Zsm1 P.: Az aquincuipi municipium territóriumán végzett kuta
tások. Aquincumi Füzetek 3, 1997 (1996) 58-65. 

6 LASSÁNYI G.: Leló11ely-bejárások és régészeti örökségünk védel
me. Aquincumi Füzetek 8, 2002. 150-154. 

8 1 .  Budapest, I l l .  Huszti út 
Ró 
A BTM Aquincumi Múzeuma 2003. július 9-28. között 
végezte el a terület (hrsz.: 18910/109) szondázó jellegíí 
régészeti feltárását. A régészetileg védett telken lakó
parkot kívánnak építeni. 

Pető Mária 1977 és 1980 közötti ásatási eredményei 
alapján egyértelművé vált, hogy a polgárváros D-i város
falán kívül is számolni kell beépítéssel, a leletanyag alap
ján zömében a Kr. u. 2. század végétó1-3. század elejétó1. 

A területre akkor 80 cm feltöltés került, egyben ré
gészeti védettség alá helyezték. A telket most lakópark 
építése céljából vásárolták meg, ide összefüggő terem
garázsos épület kerül. A feltárás módját és méreteit nagy
mértékben befolyásolták a meglévő betonalapok, ame
lyek - egy szondaárok tanúsága szerint - kb. 2,4 m mély
re mennek le, megbolygatva az antik kultúrréteget, il
letve megszegve ezzel az eredetileg 80 cm-ben megha
tározott alapozási mélységet. 

É-D-i (5x29 m) , K-Ny-i (5x22,8 m) árkunkban 
ugyanazt a rétegsort tapasztaltuk. 

1. A jelenlegi terepszint alatt kb. 80 cm vastag újko
ri feltöltés, amely az 1970-es évek végén került a terü
letre. 

2. Ez alatt - szintén újkori - sárgásbarna agyagos 
szint következik, felületén barázda, vagy keréknyomok
kal. Ez a Kaszásdűlői lakótelep felépülését megelőzően 
kis családi házas, mezőgazdasági művelés alatt álló te
rület volt. Pető M. még erró1 a szintró1 kezdhette feltá
rásait 1977-1980 között. 

3 .  Alatta mindkét felületen középbarna színű agya
gos szint következik, amelybó1 már római leletanyag (ke
rámia, terra sigillata darabok, vastöredékek) került elő, 
de vaspatkók jelenléte késó'bbi használatra utal. 

4. Ez alatt mindkét árokban közel 40-50 cm vastag, 
római leletanyagot tartalmazó szürkésfekete, épülettör
melékes szint következett. Pontosabb korhatározása csak 
a leletanyag kiértékelése után lehetséges. A réteg víz
szintes felszíne planírozásra utal. A „B" felületen, an
nak Ny-i végénél ezt a réteget vágta egy deszkabélletű 
kút, amelyből vastöredék és egy nagyobb textilmarad
vány került elő. Faanyagát jelenleg vizsgáljuk. Kora így 
még bizonytalan, de valószínűleg nem római kori. A kút 
felső részét korábbi tereprendezéskor elpusztíthatták, 
ezért jelentkezett csak ebben a rétegben. 

5. Ezen réteg alatt egy feketés barna, római kori ré
teg következett. A szintbó1 - összefüggés és objektumok 
nélkül - nagy mennyiségű római kerámiatöredék, épí
tési törmelék, ember- és állatcsontdarab, üvegtöredék 
került elő. A réteg tetején, az „A" felület D-i és a „B" 

felület K-i végében többszörösen megújított, fehérmur
vás járószint-részletek, épületomladékok és egy vörös 
sávos festésű freskótöredék elplanírozott (esetleg késó'bb 
szétszántott) épületmaradványokra utal. A rétegbó1 elő
került - és egy�lőrg_ késó'bbin�k tűnő - patkók j�ltml�te 
magyarázhatja a római objektumok pusztulását (mező
gazdasági művelés) . 
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6. Ezt a kultúrréteget egy vékony, 10-15 cm vastag 
sárga agyagréteg követte, amelybó1 leletanyag már nem 
került elő. 

7. A rétegsor alján masszív, rétegzett kavicságy buk
kant elő, amelynek uralkodóan dolomitanyagú összeté
tele Ny-i irányból, a hegyek feló1 érkező eróziós tevé
kenységre utal. 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

82 .  Budapest I l l . ,  Kecske u tca 1 3- 1 5 . 
0 
2003.  december 11-én régészeti megfigyelést végeztem 
a 14733/7 hrsz-ú ingatlanon. 

A leló11ely környezetében - elsősorban a terület új
kori átalakítása; a Kecske utca kialakítása, 20. századi 
feltöltése miatt - már korábban is csak korlátozott régé
szeti tevékenységre volt lehetőség (Bp. III. Kecske u. 19.-
21.: - régészeti megfigyelés, 2001 ;  Bp. III. Kecske u.  17: -
régészeti megfigyelés, 2002) . 

A tárgyi ingatlan nyugati felében folytatódik - a 
2001 .  év óta megkezdett - sorházas beépítés. 

Összefüggő régészeti jelenséget (objektumot) sem 
az őshumuszt fedő kőzetalapban, sem az északi és déli 
alapárkokban nem találtam. Néhány római és újkori, 
szórvány cseréptöredéken kívül értékelhető leletanyag 
nem került elő. 

8 3 .  Budapest, I l l .  Keled útja 
0 

HABLE TIBOR 

A BTM Aquincumi Múzeuma 2003. április 14. és 18. 
között megelőző jelleggel ásta ki a tervezett kerítés alap
ját .  A munkálatokat indokolta, hogy a terület az aquin
cumi polgárvárostól Ny-ra, az úgynevezett Aranyárok 
menti temető zónájában fekszik, amelyből a 19. század 
első fele óta kb. 300 sír került feltárásra. A régészetileg 
védett területen kertészeti lerakat létesül majd, amely 
jelenleg szemétlerakóként „működik", ezért erőteljesen 
feltöltődött. 

Ennek megfelelően az általunk megásott 55x0,5 m 
alapterületű árokban csak újkori rétegsorokat találtunk, 
tégla- és egyéb építési törmelékkel. Az alap 40-80 cm mély
re ment le a jelenlegi szintekhez képest, régészeti jelensé
get, objektumot, vagy szórványleletet nem találtunk a te
rületen, az árok végig az újkori feltöltésben haladt. 

8Li .  Budapest, I l l .  Kisce l l i  köz 1 7. 
0 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

A telken iskolaépítést megelőző feltárást végeztünk 
2003. november 19. és december 2 .  között. A telek ked
vező fekvgs� ggy villagazdaság létg_sítéséhez és a kör
nyéken korábban eló'"került római temetkezések szüksé
gessé tették a terület régészeti kutatását. 

A lejtős domboldal rétegeinek megismerése érdeké
ben négy kutatóárkot nyitottunk, amelybó1 az egész terü
letre vonatkozóan vonhattunk le következtetéseket. Kuta
tóárkainkban az újkori humuszos feltöltés alatt csak a geo
lógiai földtörténeti korokból származó rétegek megfigye
lésére nyílt lehetőségünk. A telek K-i végében 4 m mélysé
gig csak a Kiscelli agyag váltakozó szürke és sárga rétegző
dését és alatta a homogén sárga agyagot találtuk. A telek 
É-i végében az újkori humusz alatt világosbarna homogén 
agyagréteget, ez alatt pedig a Kiscelli agyagot, majd ezt 
követően vöröses kőzetbó1 álló réteget találtunk. Munkán
kat nehezítette a rétegvíz, amely a kiásást követő negyed 
órán belül megjelent, és lassan feltöltötte az árkokat. 

KIRCHHOF ANITA 

8 5 .  Budapest, I l l .  Pacsirtamező utca 3- 1 1  /a 
Ró 
2003. január 13 .  és február 13.  között végeztünk megelő
ző feltárást a telek (hrsz.: 17804) három területén. 

Az 1989-1991 között feltárt telken a limesútról a 
katonai amfiteátrumba vezető bekötőút került elő, s nyo
mon követhettük az út melletti 2-3. századi beépített
ség változásait. A katonaváros megszűnése után a terü
letet temetőnek használták a 4 .  században. 

A jelenlegi feltárás célja a telek korai beépítettségé
nek megkutatása volt, az 1. sz. végi-2. sz. eleji telepje
lenségekre koncentráltunk. A katonaváros már ismert 
épületeinek egy cölöpkonstrukciós és egy agyagfalas 
előzményét figyelhettük meg, az ezt megelőző perió
dusokból pedig fó1eg gazdasági jellegű, mélyített objek
tumokat, többféle típusú tárolóvermet, valamint két fa
hordó bélésű kutat. A telek ÉNy-i felén a 19. sz. végétől 
a 20. sz. elejéig működött, a Spitzer Gerzson kékfestő
műhelyéből kiépülő Pamutnyomó Rt. textilfestő kád
jait dokumentáltuk. A textilműhely alatt a sekélyebb 
alapozású jelenségek már megsemmisültek, így itt csak 
a mélyebb római tárolóvermeket figyelhettük meg. 

Az amfiteátrumba vezető bekötőút korábbi fázisait 
is sikerült feltárni. A terület mikrodomborzati viszonyai, 
enyhe É-D-i lejtése miatt csak az út déli oldalán ástak 
nyitott, csapadékelvezető vizesárkot. Két, egymást ki
váltó árkot figyeltünk meg, s a délebbihez tartozó apró
köves útalapozást. A telek északi felén hasonló kettős 
árok nyomát találtuk, tájolása alapján nem ehhez a te
lepülési fázishoz tartozott, beásásának szintjét pedig a 
késóobi római tereprendezések már megsemmisítették, 
relative az a legkorábbi jelenség a területen. 

MADARASSY ÜRSOLYA 

86. Budapest, I l l .  Piroska u tca 3-5.  
Ő, Ró 
A BTM Aquincumi Múzeuma 2003. szeptember 26. és 
október 6 .  között-vggwtt-szomlázást a font €mlít€tt tel
ken. A területen szálloda bővítése kezdődött, amelyhez 
újonnan kialakítandó medencék is társulnak. A terület 
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a Duna partján található, Békásmegyertó1 D-re. A telek 
közvetlen környezetében, a Királyok útja nyomvonalá
ban korábban Schreiber Rózsa európai j elentőségű 
bronzkori temetőt tárt fel, illetve számolni lehetett a 
római kori limesút egy szakaszának, esetleg őrtorony
nak az előkerülésével. 

A terület közművekkel erősen bolygatott volt, ma 
is élő elektromos kábelek miatt csak 2 felületen dolgoz
hattuk, amelyek kb. 27x3, illetve 10x4 méteresek vol
tak. A felületekben azonos rétegsorok mutatkoztak. 

Dunai eredetű kavics, sóder nem került elő egyik 
felületrészben sem, áradásos nyomokat sem észleltünk. 

A fenti rétegsorokban - néhány őskori töredéket le
számítva - régészeti jelenség, objektum nem volt, csak 
egy sekély, bizonytalan korú beásást regisztráltunk SE(2) 
rétegbe beásva (valószínlíleg újkori) . 

A helyszínen vizsgálódó Mindszenty Andrea geo
lógussal közösen arra a következtetésre jutottunk, hogy 
területrészünk szigetszerű képződmény lehetett a ko
rábbi évezredekben, amelynek központi részét találtuk 
meg. Erre utalhat a vastagodó és vékonyodó fekete, zsí
ros réteg SE(7)=(8) az altalaj felett. A szórványos őskori 
anyag jelenléte a temető közelségével magyarázható. Ró
mai kori beépítettség, használat nyomai nem voltak meg
figyelhetőek. 

A területen zajló építkezés során a felújítás alatt lé
vő szállodaépület alapját több ponton átfúrták, csator
navezetés céljából. Egy ilyen fúrásmagból római kori, 
faragott mészkő fríztöredék került ki, amely az épület 
egykori alapbetonozásakor kerülhetett ide. Származási 
helye ismeretlen, több darab nem került elő. 

8 7. Budapest, I l l .  Raktár utca 1 .  
Ró 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

A telken (hrsz. :  18439) álló Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium kiemelkedő fontosságú, régészetileg védett 
területen fekszik, a 2-3.  századi aquincumi legiotábor 
közvetlen északi szomszédságában, közel a canabeaban 
feltárt gazdag, díszes lakóházakhoz. A telken kismérvű 
régészeti feltárás folyt 1954-ben Szilágyi János és mun
katársai vezetésével, amelynek során föld-fa konstruk
ciójú objektumra utalnak, feltehetó1eg katonai létesít
ményhez tartozhattak. Egy vizesárok metszete került 
elő a Folyamőr-Búvár utca térségében, amely a korai 
katonai táborhoz köthető. A tábor megszüntetése a 2 .  
század elején következhetett be,  mikor annak helyére 
díszes épületeket emeltek. 

A viszonylag jól ismert aquincumi 2-3.  századi 
legiotábort megelőző korai katonai táborokra vonatko
zó ismeretek meglehetősen hiányosak. Ezért nemcsak 
az aquincumi topográfia, hanem Pannonia korai törté
netének kutatása számára is fontos az itt található régé
szeti jelenségek feltárása és fatdmezése. 

A gimnázium a meglévő épületét új szárnnyal és 
aulával bővítette, amelyek 3-4 m mély ásott cölöpala-

pozása a régészeti rétegeket is érintette. A feltárás az 
ásott cölöpök helyének kutatására szorítkozott, vagyis 
a megsemmisülésnek kitett helyek dokumentálását vé
geztük; a statikus tervezői előírást követve a mindenko
ri kivitelezési ütem megszabta helyi és idó'beli keretek 
között dolgoztunk. 

Bár az eredmények így nem adnak összefüggő, tel
jes alaprajzot, de mégis áttekintést nyerhettünk a beépí
tett terület egészére, ami segítheti a környéken koráb
ban feltárt jelenségek értelmezését is. 

A főbb topográfiai eredmények 

A terület nyugati részén, a Szentendrei út mentén 
felépülő szárny alatt a legalsó rétegekben két építési 
periódust lehetett megfigyelni. Mindkettó'ben agyag
téglákból építkeztek, majd a lebontott épületeket el
planírozták. Az általunk kutatott terület északi végé
ben kétperiódusú paliszádfal mutatkozott. A két épít
kezés között több ponton is árvízre utaló homokréte
get dokumentáltunk. Az épületek elplanírozása fölött 
vastag római kori feltöltés mutatkozott, amelyen kő
fal, terrazzopadló és kisebb kemencék, tüzelőhelyek 
maradványait lehetett észlelni. A legkésó'bbi periódust 
a 18-19. században létesült temető sírjai semmisítet
ték meg. 

Ugyanezen épületszárny keleti felében, az iskola ko
rábbi tornatermében lekövezés - esetleg útrétegek -
részleteit, továbbá az említett agyagtéglás periódus pla
nírozását, majd vastag római kori feltöltést figyelhet
tünk meg. A legkésó'bbi római időszakhoz volt sorolha
tó egy sírkerthez tartozó sarokpillér. 

Az iskola jelenlegi udvarának területén, az eddigiek
tó1 délre, illetve keletre, az új aula területén kirabolt 
római téglasírokat és egy kövekbó1 összeállított sírt le
hetett megfigyelni. Itt épített síremlékekhez tartozó fa
ragványokat (oszloptörzs darabja) és egy feliratos szté
lé töredékét találtuk, másodlagos felhasználásban. A sí
rok kirablása és az általában megfigyelhető bolygatás 
valószínűleg az újkori temető létesítése, illetve azt kö
vetően az iskola 19. század végi építése során történhe
tett. 

A terület beépítésére a Kr. u. 1. század második fe
lében került sor. Ebben az idó'ben egy segédcsapat tá
bora állhatott itt, amelyet polgári település - auxiliáris 
vicus - vett körül. Pillanatnyilag nem dönthető el egyér
telműen, hogy az agyagtéglás építmény a castellumhoz 
vagy a vicushoz tartozott-e. 

A Kr. u. 2. század elején - feltehetőleg a helytartói 
székhely idehelyezésekor - megszüntették a korai tá
bort és vicusát. A 2-3. századi legiotábor felépülése után 
ez a terület csak gyéren lehetett beépítve, tekintettel a 
tábor közelségére dél feló1, és a helytartóság létesítésé
vel a canabae északi sávjában felépült fényűző lakóhá
zakra észak feló1.  Ehhez a hosszabb időszakhoz köthető 
néhány kőfal, terrazzopadló-maradvány és kemence, 
amelyek részletesebb időrendi besorolása a leletanyag 
feldolgozása során lesz lehetséges. 
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A Kr. u .  4 .  század első felében a késő római erőd 
megépítésével ezen a területen temető létesült, ahol 
a síroknál korábbi síremlékek darabjait is felhasznál
ták. 

88. Budapest, I l l .  Rádl-árok utca 1 .  
Ró, Kö 

NÉMETH MARGIT 

2003. június 23-27. között szondázást végeztünk a tel
ken (hrsz. : 18634/4) egy már fönnálló tornacsarnok ki
bővítését megelőzően, annak tervezett K-i falának vo
nalában. A környék rétegtani viszonyainak előzetes is
merete ugyanis elképzelhetővé tette, hogy a vidék tör
téneti időkben nedvesebb éghajlatú területének eset
leg egy olyan kiemelkedése található a telken, amely 
régészeti emlékeket rejt. 

Egy 15 m hosszú ÉK-DNy irányú, 1,3 m széles ku
tatóárkot húztunk. 

Régészeti réteget a sárgásszürke agyagos altalajig 
nem találtunk. Az altalajt a szondában a felszíntől szá
mított 1,5 m-es mélységben értük el. E fölött különböző 
vaskiválást jelentős mennyiségben tartalmazó barna lm
muszos rétegek következtek. A letermelt humuszos réte
gek alatt, átlagosan a talajszinttó1 számított 0,7-0,8 m 
mélységben már újkori salakos törmelékréteget talál
tunk. A felső salakos réteg számos újkori és jó néhány 
középkori kerámiadarabot tartalmazott, amelyek felté
telezhetően a környék valamelyik leló11elyéró1 a salak
kal és építési törmelékkel együtt kerültek ide. 

A szondák geológiai jelenségeinek elemzése azt mu
tatja, hogy a terület meglehetősen vízjárta volt a törté
neti időkben. Az előkerült római leletek a környéken 
további római lelónelyek létezésére utalnak. 

LASSÁNYI GÁBOR 

89.  Budapest, I l l .  San Marca u tca 6-8. -
Szomolnok utca 1 8 .  
0 
A saroktelek területén építkezést megelőző feltárást foly
tattunk. A telek az aquincumi katonaváros területén he
lyezkedik el. A létesítendő épület alapozásának alja 101,6 
mBf (-3,40) ,  amellyel nem érintenek, és nem bolygat
nak meg régészeti objektumokat. A telek területén nyi
tott É-D-i és K-Ny-i irányú árkokat az alapozási síkig 
volt csak lehetőségünk lemélyíteni, amelyekbó1 régészeti 
objektum vagy lelet nem került elő. A területen egye
dül a meszes, vörös téglás-köves és salakos újkori feltöl
tés jelentkezett. 

KIRCHHOF ANITA 

90.  Budapest, I l l .  Szentendrei ú t  1 01 - 1 1 5 . 
Ró 
Hrsz. : 19332/2, 1 9343/6, 1935913, 193 95 
Április 22.-június 18. és szeptember 29.-október 18. kö-

zött végeztünk áruház építésével kapcsolatos szondázó 
jellegű feltárást. 

A fővárosi fejlesztési terveknek megfelelően került 
sor az Auchan áruház építkezéséhez kapcsolódóan a 
Szentendrei út és a Záhony utca szélesítésére. 2003. áp
rilis 22. és június 16 között több helyszínen végeztünk 
próbafeltárást. A korábbi kutatások alapján a legígére
tesebb a Záhony utca Szentendrei úthoz közel eső sza
kaszának, valamint a Szentendrei út mentén a vízveze
ték nyomvonalát is érintő terület feltárása volt. (Az en
gedélyben szereplő aluljáró és a Jégtörő utcai munkála
tok a következő évre tolódtak.) 

Ennek megfelelően a Szentendrei út és Záhony ut
ca találkozásánál nyitottuk első, 24x5 m-es K-Ny-i irá
nyú kutatatóárkunkat (A szonda) . A kutatóárokban elő
került Nagy Lajosnak az 1930-as években nyitott kuta
tóárkának betöltése. A szonda Ny-i részében feltártuk 
Aquincum polgárvárosát a Flórián-téri legiotáborral 
összekötő, köves, sóderes római főútvonal 5 periódu
sát. A megmaradt, datálható rétegek elsősorban a Kr. u .  
2-3.  századra utalhatók, a felső rétegeket a késó'bbi boly
gatás elpusztította. A szonda K-i felében legalább négy 
jelentősebb fázishoz köthető épületmaradványokat ta
láltunk, melyek az utat K-en szegélyezték. A legalsó cö
löpszerkezetes építményt (építményeket?) késó'bb kő
alapozású falak követték, amelyek használati periódusa 
az érmek alapján még a Severus-korban is követhető 
volt. Az épületmaradványok között található vastag 
paticsos planírozási réteg, valószínlíleg a városon kívül 
működő fazekasműhelyhez köthető. E fölött nyomok
ban késó'bbi periódus nyomait is megfigyeltük, amelyet 
azonban a késó'bbi bolygatások elpusztítottak. E legma
gasabb réteg É-D-i irányú falmaradványához északon 
csatlakozó K-Ny-i falszakaszt megfigyeltük és dokumen
táltuk az útépítés alkalmával. Az útépítés egyébként a 
római kori szintek felett maradt, azokat nem bolygatta. 

További kutatóárkokat nyitottunk a Záhony utca D-i 
frontján, ahol az Aquincumi Múzeum épületének vo
nalában, egy kisebb 4x2,5 m-es K-Ny-i irányú árokban 
(B szonda) nagy mélységben római falalapozás K-Ny-i 
maradványait észleltük. A Záhony utca Ny-i felében, há
rom további kutatóárkot (I-III. próbaszonda) nyitottunk, 
de itt a gázgyári salak már 3-5 m vastagságban húzó
dott, és alatta már csak a sárga, kőzetlisztes agyagos al
talajt figyelhettük meg. 

Munkatárs: Lassányi Gábor régész. 
A Szentendrei út, Záhony utca kereszteződésében az 

északi részen, az útpályák közötti füves sávot mintegy 3 
m szélességben, 40 m hosszúságban és 1 m mélységben 
ismét kibontottuk, miután az útszélesítés érintette ezt a 
szakaszt. Az útszélesítés során a pillérek sávját szegélye
ző, de magasabban álló mészkőkiválások áthelyezésére 
is sor került a fotogrammetriai dokumentálást követően. 
Az áthelyezés műemléki tervét H. Vladár Ágnes és Har
sányi István készítették, a két konglomerátumot az Aquin
cumi Múzeum előtt, eredeti helyzetükben állítottuk ki. 

Munkatárs: Havas Zoltán régészhallgató. 

1 86 
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Hrsz.: 19365/1, 19365/2, 19365/3, 19365/4, 1936515 
A Szentendrei út, Záhony utca, Jégtörő utca által hatá
rolt, a volt Házgyár helyén épülő Auchan bevásárlóköz
pont területén, miután korábbi feltárások itt már foly
tak, csak a telken belüli mélyebb alapozású közművek, 
csatorna nyomvonalának feltárása maradt feladatul. Az 
április 22 .-június 18. között végzett feltárás során az új
kori rétegek, s az egykori lakóház maradványait géppel 
távolítottuk el. 

A szóban forgó közmlívek nyomvonala a terület D-i 
részén a Szentendrei úttól indult és félkör alakban kö
rülvette az Auchan telkébe ékelődő idegen telekrészt. 
A nyomvonalnak megfelelően több árkot nyitottunk. A 
D-i részen nyitottunk egy kisebb (C szonda) 3x3 m-es 
és egy hosszú (D szonda) 50x4 m-es K-Ny-i kutatóár
kot a tervezett csatorna nyomvonalában. A terület itt 
érdekes módon a Szentendrei út felé lejtett, és a Duna 
irányában volt érzékelhető enyhe emelkedés. A sárga 
altalaj feletti humuszrétegben római anyagot alig talál
tunk, csak újkori agyag-tégla falat és geológiai rétegso
rokat dokumentáltunk. 

A terület É-i részén, a D szondával párhuzamosan 
egy másik, 95x4 m-es K-Ny-i irányú kutatóárkot nyi
tottunk (E szonda), amely számos régészeti emléket tar
talmazott. Ez az árok a 2000. évi feltárásunk D-i szom
szédságában volt. Az ott talált temetőnek itt már a szé
lén járhattunk, amit a 4. század első felébó1 származó, 
kirabolt szarkofágos temetkezés mutatott. A késői, ma
gányos temetkezéshez egy eredetileg festett, dombor
művel díszített, feliratos 3. századi szarkofágot használ
tak fel. Ettó1 K-re széles kőalapozással ellátott, egyelőre 
ismeretlen funkciójú római kori épület részlete vált is
mertté. Az épület alatti humuszos rétegben számos, ha
mus betöltésű, nagy mennyiségű leletet tartalmazó göd
röt figyeltünk meg. A gödrök részben egy korábbi, a pol
gárváros 2-3. századi hulladékával feltöltött árokrend
szerbe voltak beásva. A nagy kiterjedéslí, de a szonda 
mérete miatt csak sejthetően ÉK-DNy-i irányú (talán 
árvízvédelmi?) árok betöltéséből nagy mennyiséglí 
konyhai hulladék (állatcsont és edénymaradványok) , ki
sebb részt építési törmelék (falfestménytöredékek) ke
rült felszínre. Az árok fölötti humuszrétegben 4.  száza
di leleteket is találtunk. A szonda K-i végében nagy cö
löpköteg-helyekre bukkantunk, melyek az árokkal lehet
tek összefüggésben. 

Az E szondára meró1egesen további 40x4 m-es kuta
tóárkot nyitottunk É-D irányban (F szonda). A szondá
ban több római kori beásás mellett eló'került egy négy
szögletes, agyagba rakott, lekerekített sarkú kőalapozású 
építmény (torony?) , amely talán a 4. századból szárma
zik, de ennek csak a legalsó alapozását sikerült néhány 
ponton megfigyelni. A kőalapozás vonalában néhány K
N y-i keskenyebb árok (falkiszedés?) jelezte a római kori 
jelenségek szélét D felé. Az F szonda feletti szakaszon az 
újkor -mélyebben volt, s valószínűleg többet-pusztított el 
a római kori rétegekbó1, mint az E szonda részében. Ettó1 
függetlenül azonban jól meg lehetett figyelni, hogy D fe-

lé haladva csökken a leletslírlíség és az objektumok, s a 
római kori beépítettség széle felé haladunk. 

91 . Budapest, I l l .  Szépvölgyi út 33-Li7. 
ú 

Zsmr PAULA 

2003.  május 12-23. között szondázó jelleglí megelőző 
feltárást végeztünk a telek (hrsz. :  14866/1) előtt, kb. 360 
m hosszú, 10 m széles beépítetlen sávon (közterületen) . 
A terület régészeti átvizsgálására a Szépvölgyi út vonal
vezetésének tervezett korrekciója, szélesítése és a jelen
legi közművek áthelyezése, illetve az ezt megelőző köz
mlíárok kialakítása miatt volt szükség. A lelőhely ko
rábbi ismertsége alapján a terület korábbi ásatásve
zetőivel (dr. Facsády Annamária, Kárpáti Zoltán) és a 
BTM műszaki ellenőrével egyetértésben hat, nagyjából 
É-D-i kutatóárok megnyitását javasoltuk a leendő új köz
műárok nyomvonalában. 

A Seregély köz-Szépvölgyi út kereszteződése és Fo
lyondár utca-Szépvölgyi út kereszteződése közötti, ideig
lenes parkolóként működő sávban, arányosan osztottunk 
el hat, 2x6 m-es kutatóárkot, K-Ny-i hosszúságban, ott, 
ahol az Üzleti Park jelenlegi irodaépületeinek személy
zeti bejáratai, vagy szorgalmi útjai között burkolatbontás 
nélkül volt lehetőség a régészeti kutatásra. A kutatóár
kok maximális mélységét (a Szépvölgyi út É-i járdaszint
jéhez képest számított -2,20 m) az új közmlíárok terve
zett mélysége határozta meg. Az 1. és 6. kutatóárok teljes 
mélységében legújabb kori feltöltést találtunk. A 2., 3. és 
5. kutatóárokban - véleményünk szerint újkori - ÉNy
DK-i irányú falat (0, 80 m vastag, meszes kötéslí opus 
incertum objektumot) dokumentáltunk, kb. 0,5 és 1,20 
m relatív mélység között, újkori szórványleletek kísére
tében. A 4. kutatóárokban sárgásbarna altalajt figyeltünk 
meg 0,5 és 2,00 m között, leletanyag nélkül, ugyanez az 
alluvium az 5. kutatóárokban néhány (2-3 db) szórvány
leletet (tegula- és cseréptöredéket) tartalmazott. 

HABLE TIBOR 

92.  Budapest, I l l .  Szépvölgyi út Li 7. ( Folyondár utca 1 . )  
0 
2003. május 5-9. között megelőző feltárást végeztünk a 
650 m2 alapterületlí ingatlan (hrsz. : 14858/27) D-i felé
ben, kb. 100 m2-es felületen, egy a telek K-Ny-i tenge
lyével azonos, 'Z'-alakú kutatóárokban. 

A régészeti érdekeltséglí, de az 1950-es években 
nagymértéklí földkiemeléssel és a késó'bbi építkezéssel 
átalakított terület közvetlen környezetében már koráb
ban is csak szórványos régészeti emlékanyag került elő. 
Terepszemlénk során megállapítottuk, hogy a Kecske
hegy D-i lejtőjét, a tárgyi ingatlan nagy részével együtt, 
az említett átalakítások során kb. 5-10 m-rel az egykori 
holoc;én felszín alá mély-Ítették,-és hogy (humán) régé -- -
szeti emlékanyag előkerülése nem valószínű. Ennek el
lenére, a megelőző feltáráshoz ragaszkodtunk. 
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Pleisztocén kori, sárga üledéken kívül csupán a volt 
MMG szerelőcsarnok egykori szennyvízcsatornáját do
kumentálhattuk kb. +132,00 m (a tervezett új irodaház 
és az egykori szerelőcsarnok +/- 0,00 szintje) és +130,30 
m/ Af. magasság között. A meszes, homokos, karsztos 
erózióval szennyezett hegylábi üledékben egyetlen, bi
zonytalan eredetű (fosszilizálódott?) állatcsontot talál
tunk. 

HABLE TIBOR 

93 .  Budapest, I l l .  Tímár utca 2 5 .  - Zápor u tca 1 2 /a  
Ró 
2003. október 29. és december 5. között megelőző fel
tárást folytattunk a telken. Kutatóárkaink mélységét 
az alapozási tervhez igazítottuk. A telek Ny-i és K-i vé
gében húzott É-D-i irányú kutatóárokban csak az új
kori rétegeket találtuk 3,50 mélységig. A december 5-
én 4 ,98 m-ig lemélyített liftaknát tártuk fel. Az újkori 
feltöltések és a középbarna agyagos eróziós réteg alatt 
50-70 cm vastag római kori réteget tártunk fel, kevés 
római kerámia töredékkel. Ezen a római kultúrrétegen 
belül paticsos, faszenes planírozási(?) réteget figyel
tünk meg. 

KIRCHHOF AN ITA 

9Í1. Budapest, V. Reál tanoda utca 5 .  
Kö, Tö 
2003 májusában a Reáltanoda utca 5 .  számú épület -
volt Franklin Nyomda - pincéjében építkezést megelő
ző szondázó kutatást végeztünk. 

A feltárás során középkori és török kori falmarad
ványok kerültek felszínre. Egy fával kibélelt török gö
dörben kályhaszem-töredékeket és egy teljesen kiegé
szíthető talpas tálat tártunk fel .  Különösen jelentős az a 
török kori építészeti technikával készült, kör alakú épü
let részlete, amely közvetlenül a pince keleti záró fala 
előtt került elő. Így a szokatlan alaprajzú építmény funk
cióját nem volt lehetőségünk tisztázni. Talán a közelé
ben lokalizált török fürdő része lehetett. 

A pincetérben feltártunk továbbá két jó megtartá
sú, mészkő kváderekbó1 készült újkori kutat. 

95 .  Budapest X„ Jászberényi út Í13-Í1 7. 
A 

ZÁDOR JuoIT 

A BTM szondázó feltárást végzett 2003. január 22. és 
február 11. között a telken (hrsz.: 41007 /1) . A feltárást 
a szomszédos telken 1973-ban Kőszegi Frigyes által fel
tárt középső bronzkori temetőrészlet közelsége tette 
szükségessé. Mivel az előzetes adatok alapján nem volt 
pontosan eldönthető, hogy az újkori építkezések milyen 
mélységben bolygatták a talajt, a b�ruházóval kötött 
megállapodás értelmében a teljes területre kiterjedő fel
tárást egy 5x30 m-es területre korlátozódó szondázó ása-

tás előzte meg, amelynek eredményétó1 tettük függővé 
a további feltárások szükségességét. 

A szondázó ásatás alapján - amely során négy 5x7,5 
m-es szelvényt tűztünk ki - megállapítható volt, hogy 
a változó mélységben (50-180 cm) jelentkező bolyga
tatlan altalajt közvetlenül újkori építési törmelék, sa
lak fedi, azaz az egykori kultúrréteg teljesen elpusz
tult. Az ásatás során egyetlen régészeti lelet került elő: 
a 3. szelvényből egy újkori közműárok törmelékes be
töltéséből egy avar kori hullám vonaldíszes kerámiatö
redék. 

96. Budapest, Xl. Hunyadi János ú t  
B , Ró, Kö, Tö 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

I. szakasz: 2003. augusztus 11. és szeptember 2. között a 
Hunyadi János út vonalában, az úgynevezett 6-os út ter
vezett szélesítésének újabb szakaszán szondázó feltárást 
végeztünk (I. munkahely) . 

Négy kábelkutató árokkal tisztáztuk a 10 kV-os ká
bel helyét. Ezután kerület sor a kb. 100 m hosszú és kb. 
6 m széles felület kialakítására részben gépi, részben 
kézi erővel. 2003-ban a 2001-ben és a 2002-ben feltárt 
eredeti kiemelkedés, domb É-i lejtőjét figyeltük meg. 
Ettől É-ra nagyjából egyenes vonalú a szint, majd ismét 
É felé emelkedik az eredeti talajszint. A fenti teknő alakú 
geológiai jelenség jelenlétét az ELTE Földtani Intézeté
nek munkatársai is megvizsgálták. A helyszínen vett 
földminták elemzésének eredményei késó'bb várhatók. 
A munkaterületen a sárga, bolygatatlan föld tetejéről 
néhány szórvány bronzkori cserepet tettünk el. A ró
mai kevert, szürke réteg leletanyaga között is megtalál
hatók ezek az őskori cserepek is, de őskori objektum itt 
már nem került elő. A régészeti munkák során két ró
mai kori objektumot (vizesárok) dokumentáltunk, me
lyek egy víznyelő árokrendszerhez tartoztak. A római 
rétegbó1 a házkerámia jellegzetes töredékeit, valamint 
a rheinzaberni műhelyhez köthető terra sigillata töre
dékeket tettünk el. A leletek közül megemlíthetők még 
az üvegtöredékek, a vas, bronz és ólomtárgyak illetve 
azoknak töredékei. Az ásatás során nagyszámú állatcsont 
(lófejek stb.) is napvilágra került. 

A fentiek alapján megállapítottuk, hogy a 2001-ben, 
és a 2002-ben feltárt őskori telep további É-i objektu
mai itt már nem jelentkeztek. A 2. századi római kori 
jelenlétet a vicusban egy víznyelő rendszer újabb sza
kasza, valamint az előkerült, említett római kori leletek 
igazolják. 

II. szakasz: 2003. szeptember 1 -tó1 december 19-ig 
folytattuk a munkákat a régészetileg védett területen, 
az 1999. és a 2002. évi feltárásoktól É-ra. A földmunkák 
során a tervezett OBI épületének területén (II. munka
hely) 70 régészeti objektumot tártunk fel. Ezek között 
voltak vízelvezető árkok, kutak, tárolók, vermek, kemen
cék stb. Ló- és kutyatetem feltárására is sor került. Az 
épülő áruháztól É-ra tervezett K-Ny-i irányú út keleti 
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szakaszán is vártuk a 2001-ben, és a 2002-ben feltárt 
őskori telep északi részét (III. munkahely) . Itt már az 
őskori telepnyomok nem jelentkeztek, de egy tűzhelyet, 
egy melléklet nélküli lótetemet, valamint egy emberi 
csontvázat halántékba fúródott vastárggyal is kibontot
tunk. E földsírban jellegzetes korhatározó lelet nem ke
rült elő. Az épülő, úgynevezett Forum helyén (IV. mun
kahely) 12 régészeti objektumot tártunk fel: vízelveze
tő árkot, kutakat, vermeket, tárolókat. 

A régészeti munkák szomszédságában a tervezett 
OBI áruháztól É-ra, az áruház tervezett bekötőútjának 
északi részén és a tervezett parkolójának keleti részén 
az építés során a beruházók a megengedettnél mélyeb
ben szedették ki a földet a talajcseréhez. Az építési mun
kák leállítása során a leletmentéseket is elvégeztük (V
VI. munkahely), melynek során 25 objektum: kenyér
sütő kemence, földbe mélyített házak, tárolók, kutak, 
vermek maradványai kerültek elő, sőt köztük egy ham
vasztásos sír alját is kibontottuk. A leletanyag közül a 
fémanyag és az állatcsont jelentős. Érmek, sigillaták, ős
és római kori, középkori, török kori kerámiatöredékek 
is napvilágra kerültek. Anyagvizsgálatokra földmintá
kat, karókat, vesszőfonatokat stb. tettünk el. 

Az előkerült régészeti objektumok legnagyobb ré
sze az albertfalvi 2-3. századi auxiliaris castellum vicu
sának délnyugati részéhez tartoznak. 

97. Budapest, Xl .  Soproni utca 6 1 .  
B 

SZIRMAI KRISZTINA 

2003. augusztus 27. és szeptember 4. között megelőző 
feltárást végeztünk egy pincegarázzsal ellátott lakóház 
építéséhez kapcsolódóan a 3838/3 hrsz. telken. Össze
sen mintegy 120 m2 felületet tudtunk megkutatni, 
amely az építendő lakóház alapterületének kb. 80%-a. 
A telek keleti részén, a Sopron utcai bejárat közelében 
kerültek elő a késő bronzkori gödörobjektumok a fel
színtől alig 20-30 cm-re, újkori kőfalak által részben 
bolygatva. 

A feltárt objektumok ahhoz az ismert késő bronz
kori telephez tartoztak, amelynek nyomait Kőszegi Fri
gyes tárta fel 1964-ben a Nándorfehérvár u. - Sztregova 
u. sarkán. 

98. Budapest, XIV. Paskál lakópark 
R ,  Sza 

BESZÉDES JÓZSEF 

Az Egressy út-Vezér utca-Paskál strand által határolt 
területen 2003. június 23. és július 25. között feltárást 
végeztünk. 

A megnyitott szelvények többségében új- és leg
újabb kori bolygatással már korábban jelentősen sérült 
a Jelónely. A kutatószelvényekben_több helyen is meg
figyeltük a Rákos-patak egykori, az átépítés előtti med
rének nyomait. 

A régészeti leleteket is tartalmazó szelvényekben is 
igen nagymértékű volt a roncsolás. Ennek ellenére meg
figyelhető volt, hogy a leletek és az objektumok a Rákos
patak mai nyomvonalával közel megegyező vonalban, 
egy megközelító1eg K-Ny-i sávban helyezkedtek el. Az 
építési terület Vezér utcai szakaszán, a Szugló utcához 
közeli területen nyitott szarmata kori tárológödrök, tűz
hely és egy félig földbe mélyített ház roncsa került elő, 
szerény leletanyaggal. A „C" szelvényben számos újkori, 
szeméttel feltöltött beásás mellett, minden bizonnyal szar
mata kori árok részlete, középső rézkori gödöraljak, mi
nimális kerámiaanyaggal kerültek elő. A szelvény ÉK-i 
sarkában a vastagodó áradmányos humuszrétegbó1 a ko
rábbiakhoz képest nagy mennyiségűnek mondható kö
zépső rézkori (Ludanice-kultúra) leletanyaga került elő, 
értékelhető objektumfolt nélkül. A „D" szelvény egy új
kori felhordású domb alatt terült el, amelyben szórvá
nyosan előkerülő őskori (Ludanice) kerámiatöredékek 
mellett egy szarmata kori árok, egy tűzhely roncsa és 
egy csontvázas sír került elő, ugyancsak szerénynek 
mondható, mindössze egy rossz megtartású bronz haj
karika vagy fülbevaló melléklettel. A felület igen nagy
mértékben újkori beásásokkal roncsolt. A „G" szelvény
ben bizonytalan korú, de betöltésük alapján régészeti 
jellegű (valószínűleg szarmata), egymást keresztező ár
kok kerültek elő. A „J" szelvényben legújabb kori sze
metes feltöltés és egy É-D-i irányú, újkori árok és ha
sonló korú gödrök mellett egy félig földbe mélyített szar
mata kori ház és egy gödör kerültek elő. A ház négyzet 
alakú, É-i sarkában kővel kirakott tüzelónely, ÉK-DNy-i 
tengelyében három cölöplyuk volt. Padlója nem volt, 
bejáratát sem sikerült megfognunk. A többi szelvény ré
gészetileg negatívnak bizonyult. 

Munkatársak: Szilas Gábor, Tézer Zita. 
ENDRŐDI ANNA - HORVÁTH ATTILA 

99. Budapest, XX. Soroksár 
Sza? 
2003. szeptember 9-15. között a központi raktárak te
rületén végzett leletmegfigyelésünk alkalmával egy kb. 
450-500 m hosszan fekvő árokrendszert találtunk és re
gisztráltunk. Megállapítottuk, hogy a terület középső ré
szén látható lépcsőzetes felszín akár mesterséges is le
het, mert formájában nagyon hasonlít a korai földmű
vek sáncaira. Ezt alátámasztani látszik, hogy ez a domb 
az autóúton túl is megtalálható. 

Jelen megfigyelésünk alkalmával nem volt lehető
ségünk a többi terület bejárására, a feltételezett sánc 
követésére. Kora a kevés lelet miatt csak nagyon felté
telesen határozható meg a császárkorra, esetleg a nép
vándorlás korára (szarmata?). Az árkok szabályossága 
és az egymáshoz, valamint a felszínhez viszonyított hely
zete azok egykorúsága mellett szól. Segítséget nyújthat
nak a datáláshoz a jelen megfigyelés előzmén�ei. 

A közelben az Ócsai út 17. szám alatt Nagy Margit 
tárt fel korábban szarmata leletanyagot, 1999-ben pe-
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dig a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának régészei 
a Vecsés-Csepel II. gázvezeték építésekor találtak ugyan
csak szarmata leleteket. Területünk közvetlen közelé
ben 1988-ban pedig Pető Mária tárta fel a soroksári le
hajtó területén Soroksár 1/b szakasz csomópont lelő
helynévvel egy szarmata település számos objektumát, 
köztük több félig földbe mélyített házat. Ez megerősíte
ni látszik az árkok datálását, bár azok mérete messze 
túlhaladja egy falu védelmi szükségleteit. Ennél ponto
sabbat csak egy nagyobb felületű és hosszabb ideig tar
tó kutatás állapíthat meg. 

HORVÁTH LÁSZLÓ ANDRÁS 

1 00. Budapest, XXI I .  Nagytétény, Campona 
Ró 
2003. július 14-ét követően tovább folytatódott a Cam
pona erőd kilencedik évadba lépő ásatása. Az idei kuta
tásokkal egyrészt, hasonlóképpen az elmúlt időszak fel
tárásaihoz, a régi ásatási eredmények és azok pontos 
helyszíneinek azonosítása mellett a közeljövóoen kiala
kítandó Campona Régészeti Park tervezéséhez szüksé
ges adatokat kívántuk tovább bővíteni. Másrészt a hely
színre látogató 19. Nemzetközi Limeskongresszus részt
vevőinek ismét feltártuk és láthatóvá tettük a korábbi 
évek hitelesítő ásatásainak a föld alatt jól megőrződött 
eredményeit. 

Tovább folytattuk az erőd keleti fökapuja, a porta 
principalis sinistra körzetében az előző években meg
kezdett kutatásokat. 

Újabb adatokat nyertünk a via principalis és az erőd
falat belülró1 követő út, a via sagularis kereszteződésé
ben levő É-D-i csatornáról, a csatorna alatti 1. útréteg
ró1, valamint az út alatti palánk periódusról. 

A via prateorianak a principia déli oldalához csatla
kozó részén, a korábbi ásatások téliesítésének eltávolí
tása során újabb adatokat nyertünk a Dunához vezető 
út késő római hasznosításához. 

Az elmúlt évek során végzett kutatással kimutatha
tóvá vált, hogy a porta principalis sinistra kétosztatú ka
puátjáróval épült meg. Azonban a kapunak az 1970-es 
évek elején „romkonzervált", a felszínre felhozott, kibe
tonozott alaprajza nem felelt meg a hitelesítő ásatások 
eredményeinek. Mivel a kapu északi tornya középpillé
rének azonosításában az 1828-ban ide épített pince mun
kálatai során elbontott déli oldala már nem játszhatott 
szerepet, a még megmaradt déli torony északi oldalfa
lán levő boltívindító falpillérek maradtak az egyedüli 
maradványai a két tornyot összekötő, feltételezett ka
puháznak. A déli torony hátsó frontján, az észak-nyu
gati sarkon levő boltívindító falpillér, valamint a kapu
házra utaló közép-falpillér hitelesítésére ásott szonda a 
kapu kereszt irányú tengelyében azonban nem a várt 
eredménnyel zárult. 

Az-ÉNy-i és a középső falpillér is teljes-mértékben 
rekonstrukció, amit feltehetó1eg 1936-ban a Pulovics féle 
ásatás lezárásakor, vagy az 1970-es években készítettek 

a MNM Adattárában fennmaradt Várostervezési Inté
zet tervei alapján. A toronyfal alapozása a felső, nagy
méretű kvádersor alatt nagyon rossz megtartású ha
barcsba, majd alul sárba rakott, amorf kövekbó1 áll. A 
hátsó fronton levő ÉNy-i, puha mészkóoől faragott, kis
méretű kváderkövekből összerakott falpillér tetejét új
kori téglákkal zárták le, mintegy jelezve, hogy addig „ere
deti" római a fal. Azonban a szonda feltárása során ki
derült, hogy a kváderkövek nincsenek bekötve az omlé
kony toronyfalba sem, valamint, hogy a kváderkövek 
alatt fóliát és újkori üveg- és kerámiaanyagot találtunk. 
Ugyanezt a jelenséget észleltük a középső falpillér ese
tében is. Sajnos a korabeli ásatási beszámolók nem tu
dósítanak bennünket arról, vajon ez a rekonstrukció egy 
esetleges falkiszedésen alapszik-e, vagy teljes mérték
ben hipotetikus. A porta praetoria esetében, ahol még 
nem volt lehetőségünk hitelesítő ásatást végezni, a mai 
felszínen kibetonozott, kétosztatú, kapuházas átjárójú 
kapu alaprajza jelenik meg előttünk, ahol annak rendje 
és módja szerint a tornyok oldalán ott vannak a szüksé
ges falpillérek és a középpillérek is. Hogy ez mennyire 
hipotetikus, ezt ma még - hitelesítő feltárás nélkül -
megítélni nem lehet. 

A korábbi hitelesítő és a jelenlegi ásatások eredmé
nyeinek birtokában egy új típusú kapu képe vázolható 
fel, ahol nincs kapuház. A kapuház általában fél torony
szélességű, fedett vagy pártázattal a kapuátjáró felett 
kialakított építmény, amire az őrök felmehettek, és ami 
a két tornyot összekötötte. Ezt az elgondolást támasztja 
alá egyrészró1 a hátsó fronton egyedül fennmaradt, vi
szonylag jó alapozású középpillér megléte, másrészró1 
a kapuzat kereszttengelyébó1 hiányzó középpillér, és az 
a tény, hogy a kapu előterét a kapuzat kereszttengelyéig 
beérő híddal takart verem védte. Számos jel mutat ar
ra, hogy a Duna-vidéki auxiliaris erődök kapuzatainál 
megfigyelt úgynevezett „patkó alakú" elfalazások egy 
részénél hasonló megjelenésű, kapuház nélküli kapu
zattal kell számolnunk. 

A kapuátjáró mögötti terület feltárása során az el
múlt években fokozatosan, rétegró1-rétegre jutottunk le 
az idei évben a via principalis és a via sagularis csatlako
zási pontján a legalsó útrétegig. 

A fentebb jelölt területen három nagy, római anyag
gal keltezett égésréteg helyezkedett el. Felülró1 a 2. ré
teg feltárása alkalmával egy 20 db összetapadt érembó1 
álló kincslelet is napvilágra került a Valentinianus-di
nasztia korára keltezve azt a pusztulási réteget. 

Ebben az évben a 3. réteg bontásával folytattuk a 
feltárást. A 10-12 cm vastag kavicsos járószint bontása 
során elértük a korábbi évek ásatásai alkalmával megis
mert É-D-i csatorna fedlapját. A csatorna fedlapja 30 
cm mélyre van a kavicsos járószint felületétó1. A járó
szint alatt vastag faszenes, hamus, humuszos földfeltöl
tést találtunk, amelyből számos szürke bepecsételt, 
RESATUS-PACATUS körének fazekasműhelyeihez tar
tozó táltöredéket hoztunk felszínre. Ez a humuszos, fa
szenes földfeltöltés az 1. útfelületen létrejövő rétegsor 
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volt. A 2 .  útréteg alatt talált É-D-i csatorna fedlapjára 
az útréteg kavicsos járószintje ráhúzódik, tehát a csa
torna építése megelőzte a 2. útszint kialakulásának az 
idejét. A csatorna szintje, ami északi irányba a kapu mö
gött haladva emelkedik, már vágja az 1 .  út köves réte
gét. Nagy valószínűséggel az 1. útrétegen talált vastag 
faszenes, humuszos földfeltöltés a vastag faragott kő
tömbökbó1, fenék nélkül létrehozott csatorna építését 
megelőző földmunka emléke. 

Az 1. útréteg feltárása alkalmával az út felületéró1 
gazdag kerámiaanyagot, vas és bőr talpmaradványt, talp
szegecseket tártunk fel. Elbontva a 8-12 cm vastag kö
ves, kavicsos föld alkotta 1. útréteget, alatta 80-120 cm 
átmérőjlí kerek beásásokat, illetve azok maradványát ta
láltuk. Betöltésükben faszenes humuszos föld volt. A 
beásások feltárása során feltlínt azonban egy körülmény, 
ami arra mutatott, hogy a déli torony mögött is bont
suk el az 1. útréteg felületét. Sejtésünk beigazolódott, 
miszerint a 2. sz. első felébó1 származó leletanyag alap
ján felételezett, de még objektummal nem alátámasz
tott építési periódus maradványát sikerült azonosíta
nunk az 1. útréteg alatti négy beásással. A feltárt beásá
sok, a szabályos négyszögben elhelyezkedő cölöplyukak 
nagy valószínűséggel az eddig még régészetileg nem do
kumentált, de feltételezett camponai palánktábor por
ta principalis sinistra-jának emlékei. 

Az északi torony nyugati oldalán lebontottuk az 
északi torony nyugati oldalához ívesen kapcsolódó, sár
ba rakott falat és feltártuk az alatta levő kemencét. A 
kemence csaknem teljes épségében fennmaradt külső 
boltívének építési módja a megmaradt leletanyag alap
j án rekonstruálható. 

A kemence előterében és északi oldalán több égett 
tegulás omlásréteg került elő az íves elfalazáson belül és 
kívül. A pusztulási rétegek a földbe mélyített ház keleti 
és déli oldalán meglevő kemény, agyagos járószinten te
rültek el bizonyítékául a kapu és közvetlen környezeté
nek késő római hasznosítására. Ezen a területen több, a 
római tájolási rendszert követő, így a kaputornyokhoz 
kapcsolódó, agyagfalú helyiséget azonosítottunk az elmúlt 
évek feltárásai során. A több, egymást követő kemence 
megléte, a gazdag késő római leletanyag a terület inten
zív használatára utal a késő valentinianusi idó'k után is. 

A 2 .  munkahelyen a korábban újra feltárt és hite
lesített területen, az 1999. évi téliesítést távolítottuk 
el. A kitisztított via praetoria felszínének közepén, az 
út nyugati szegélyén levő oszlop bázis-sortól keletre 210 
cm-re, 10-15 cm magasságban kiemelkedő sávban je
lentkező út épített szegélylí felülete került napfényre. 
A nyugati széle gondosan szegélyezett, míg a keleti ol
dalon az útszegély csak nyomokban volt megfigyelhe
tő. Az oszlop bázis-sor és a szegélyezett, középső út-sze
gély közötti felület betöltése a taberna tetőzetéről le
hullott vastag tegulatörmelékből áll, ami teljesen 
hiányzik a via prae_toria beszűkített 23:5 cm szélességű, 
középső sávjáról. A tegulatörmelék alatt levő járószin
tet az amorf kövekből megépített szegélyű beszűkített 

útsáv széléig, a „b-d" szektorban sima, apró kavicsos 
felület alkotja. Az út teljes szélessége a két oldalon le
vő oszlopbázisokig 6,7 m. 

Általánosságban elmondható, hogy a korábbi évek 
során napvilágra került 4 oszlopbázis két keleti oldali 
darabja jobb állapotban maradt fenn, mint a két nyuga
ti oldali, ahol a kó'kváder felületén még kocsikerék kop
tatta mély sávokat is megfigyelhettünk. 

A régészeti feltárás a XXII. kerület Budafok-Nagy
tétény Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Örökség 
Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Múzeum anyagai 
támogatásával valósult meg. 

Az ásatáson részt vettek Vindus Melinda és Kalász 
Nándor tanár asszisztens, Báthori Gábor régész, Györkő 
Anikó, Kiss Csaba, Biró Csaba, Nagy Tamás, Szabó Lő
rinc, Szalay Gábor, Tímár Márton, Udvardi Gábor, Zol
csák Attila egyetemi hallgatók, Bogdándy Kornélia ása
tási technikus. 

Kocsrs LÁSZLÓ 

1 0 1 .  Budapest XXI I . ,  Nagytétényi út 3 7-4 5 .  
Q) 
2003 .  március 25. és április 18. között végeztünk próba
feltárást az építendő áruház területén (hrsz.: 232002/ 
33 ;  36) .  A kutatási felületet a tervezett bevásárlócent
rumnak a lebontásra ítélt Nagytétényi Közösségi Ház
tól délkeletre eső területén jelöltük ki. 

A mintegy egy hónapig tartó munkánk során 1580 
m2 felület átkutatására volt lehetőségünk. Régészeti ob
jektumokat, leleteket nem találtunk. A felszíni kevert, 
törmelékes, helyenként murvás legújabb kori feltöltés 
alatt vékony humuszréteg jelentkezett, ez alatt pedig a 
sárga altalaj volt megfigyelhető 80/90 cm mélységben. 
Az altalaj alatt 100/120 cm mélységben az Ős-Duna ka
vicsos folyammedre jelentkezett. A kutatási felület É-i 
végében valamivel lentebb mutatkozott a sárga altalaj 
(kb. 100/110 cm-nél), a folyami sóder is ennek megfele
lően mélyebben, kb. 140/150 cm-nél jelentkezett. 

A kutatási felület déli, illetve nyugati szélén megfi
gyelt, cikcakk vonalvezetésű árokból szórványos újkori 
törmelék került elő. Funkciója kérdéses, talán katonai 
lövészárokként határozható meg. 

Az ÉNy-DK-i irányban futó cölöplyuksor, a benne 
több helyen megfigyelhető betonalapozás-maradványok 
miatt egyértelműen újkori konstrukciónak határozható 
meg, talán egy kerítéshez tartozhatott. 

BESZÉDES JózsEF 

1 02 .  Budapest, XXI I .  Nagytétény, Ú ttörők útja 
1 1 /a - 30 .  
Ró, Kö 
A csatornaépítést megelőző feltárásunk a camponai ala 
tábQ_r retmtura részén \Tolt a mai Úttörők útja vonalá
ban. A 80 m hosszú, római rétegeket érintő árok 1 ,5 m 
szélességű, a feltört útburkolat engedte szabályosság-

1 9 1  
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gal készült. Az árokban az előzetes ismereteink alapján 
az erőd teljes nyugati védműrendszeréró1 vártunk ada
tokat. A feltárás során újabb adatokat nyertünk a reten
tura ÉNy-i részén levő épületekre és egy É-D-i, az erőd
fallal párhuzamosan futó csatornára vonatkozólag. A 
csatornától nyugatra megtaláltuk az erőd 1,5 m széles 
kiszedett falát, ami a két ütemben történő feltárás ha
tárvonala is volt egyben. 

A csatornát faragott kónasábokból építették fenék 
nélkül, mint a keleti kapu térségében előkerült csator
nánál, teteje kó1apburkolással kialakított. 

A csatornától keltre, úgy tűnik, egy egyrétegű, vékony, 
kavicsos útfelület helyezkedik el, a via sagularis, amely 6,5 
m szélességű. Az út keleti oldalát habarcsba rakott, É-D-i 
irányú, 60 cm szélességű fal szegélyezi, amibe egy 
praefurnium nyílását építették. A praefurnium túloldalán, 
az épületen belül, fütőcsatorna maradványait tártuk fel. 

A kiszedett erődfaltól nyugatra az 1 .  árkot tártuk 
fel, amelynek szélessége 5 m volt. Az árok „V" alakban, 
meredeken fut le egészen mélyre. Mélysége a mai járó
szinttó1 mérten 4 m. 

Az árok betöltésében 180 cm-ig római anyaggal ta
lálkozhatunk, tegula- és kőtörmelék formájában, míg fe
lette egy sárga agyagos réteg jelentkezik, amibó1 közép
kori kerámia került napvilágra. 

9 m-re a kiszedett erődfaltól a 2. sz„ 6 m szélességű 
árok helyezkedik el, amelynek jelenlegi mélysége 353 
cm, azonban objektív okok miatt az árok fenekét nem 
volt módunkban feltárni. Betöltésében zömmel közép
kori kerámiát találtunk. 

14 m-re a faltól kezdődik a 4,6 m szélességű 3. sz. 
árok, ami hasonló formájú lehet, mint az 1 .  sz. árok. „V" 
alakban fut a feneke, bár itt sem sikerült teljesen lejutni 
az aljára, becsült mélysége a mai felszíntó1 mérve 430-
450 cm között lehet. 

A 3. árok nyugati oldalán egy kb. 1 m szélességű, 
lapos sáv helyezkedik el, amitó1 nyugati irányban a 4 .  
sz„ 1,7 m szélességű É-D-i árok került elő. Mélysége a 
jelenlegi felszíntó1 mérve 220 cm. Ezen 4. árok felett 
már jelentkezett az az egyrétegű, újkori köves út, amely
nek a keleti szélét a 3. árok jelölte ki. A köves felület 
125 cm-re van a jelenlegi felszíntó1, és gyakorlatilag a 
kutatóárok csaknem teljes további hosszát lefedi. Felü
letének kibontása során nem találtunk a középkori, új
kori utakra jellemző kocsikerék mélyítette árkokat, ami
bó1 következtetni lehetett volna az út irányára. 

Ezt az utat mintha lezárná az erődfaltól 36 m-re 
levő, „V" alakú, 1 ,24 m szélességű 5. sz. kis árok, ame
lyik nem kapcsolódik a római tájolási rendszerhez. Be
töltésében löszös, agyagos kőomladék látható, mintha 
ez lenne az út nyugati árka. Mélysége 236 cm. 

44 m-re az erődfaltól nyugatra a 3. század második 
felére keltezhető csontvázas, mellékletes sír került elő. 
A sírgödör mélysége a mai felszíntó1 mérve 195 cm. A 
váz tájolása:_DNy-ÉK. A háton fektetetL váz Jábánál egy 
ivókészlet, szürke kicsorbult peremű korsó, mellette pe
dig egy sárga, vörös festésű bögre helyezkedett el. 

Ettó1 a sírtól nyugat felé már bolygatatlan felülete
ket találtunk egészen a Hársfa utcáig, ahol csatornafek
tetés során szeptemberben 4 hasonló tájolású, de mel
léklet nélküli sírt bolygattak meg. Feltehetó1eg ezek a 
vázak is a római temetónöz tartozó sírokból származ
hattak. 

A megelőző feltárás a Budapest XXII. kerület Bu
dafok-Nagytétény Önkormányzata finanszírozásában 
valósult meg. 

Az ásatáson részt vett Márton András régész, Kiss 
Csaba régészhallgató. 

1 0 3 .  Bugyi, X. homok- és kavicsbánya 
( Pest megye) B, Sza , A, Á 

Kocsrs LÁSZLÓ 

A Bugyi X. jelzésű homok- és kavicsbányatelek a nagy
község É-i határrészén (a telek ÉNy-i része a Felső-Vány, 
DK-i része az Alsó-Vány határrészen) terül el. Területé
nek nagy része a 19. század vége óta szántó, részben 
kertészeti jellegű hasznosítással, a telek ÉK-i középső 
részén levő rét-legelő területe az utóbbi évtizedben 
összeszűkült. A bányatelek DNy-i középső részén levő 
erdőfolt az 1950-es években már létezett. 

A 2003. szeptember 20-i helyszíni szemle során 
megvizsgáltuk a bányatelek területét az erdő (hrsz. :  
01161/11) kivételével. 

Felsővány: A bányatelek DNy-i középső részén je
lentős kiterjedésű régészeti lelónely terül el az ÉNy
DK irányú, homokos talajú dombocskákkal tagolt ma
gaslaton. A 2003. augusztus 23-26-án és szeptember 20-
án végzett régészeti szemlék során a felszínen őskori 
(késő bronzkori) , szarmata, avar(?) és Árpád-kori tele
pülésekre utaló edénytöredékeket gyűjtöttünk, patics
darabokat, állatcsontokat figyeltünk meg. A lelónely ki
terjed a bányatelek 013935/19-20, 23-27 hrsz. parcel
láinak jelentős részére, DK felé átnyúlik a 01449/2 hrsz. 
tábla Ny-i részére. (A bányatelken kívüli 01395/17-18 
hrsz. parcellákra a lelónely kiterjed, minden bizonnyal 
még folytatódik ÉNy felé, de a növényzettel fedett par
cellákon ez nem volt megfigyelhető.) A lelónely DK-i 
kiterjedését a nemrég szántott-tárcsázott táblarészen 
pontosan nem lehetett meghatározni. 

MOL 2. lelónely: A bányatelek, a 01449/2 hrsz. táb
la D-i szögleténél, ÉNy-DK irányú, homokos talajú 
magaslaton terül el a lelőhely ÉNy-i része. A lelőhely 
DK felé, a bányatelken kívül folytatódik. Az 1998-99.  
évi terepbejárás során bejárt lelőhelyen őskori (?) , 
szarmata és Árpád-kori edénytöredékeket gyűjtöttek, 
paticsdarabok is megerősítik, hogy a lelőhelyen több 
korszak települése található. Néhány embercsonttö
redék alapján a lelőhelyen temetővel is számolunk. 
Nem zárható ki, hogy a lelőhely folytatódhat ÉNy fe
lé a 01161/11  hrsz. erdőterületen is .  A szeptember 
20-i szemlekor a lelőhely területe részben füves, rész
ben káposztával fedett, ÉÉK-i sávja nemrég szántott, 
tárcsázott volt. 

192  
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Alsóvány 1 . :  A bányatelek ÉK-i középső részén, a 
01449/2 hrsz. tábla É-i szögletében, a táblában levő fü
ves, egykor vizenyős mélyedés K-i partján terül el a nem 
pontosan körvonalazott jelzésű régészeti lelónely: ős
kori és Árpád-kori település. A levágott kukoricával és 
gyommal többnyire fedett területen elszórtan találtunk 
leleteket kb. 150x100 m-es területen. A lelónely való
színűleg nagyobb kiterjedésű a jelzettnél. 

A szeptember 20-i szemlekor a 01449/2 hrsz. tábla 
DNy-i sávja nemrég szántott-tárcsázott terület, ÉK-i na
gyobbik részén a gyom és a silózáshoz levágott kukori
ca jelentős mértékben fedte a felszínt. A terület tehát 
nem volt alkalmas a régészeti leletek felszíni megfigye
lésére. A tábla középső és K-i részén leletet nem talál
tunk, de a korlátozott megfigyelési lehetőségek miatt 
nem zárható ki biztonsággal régészeti leló11ely megléte 
ezen a területen. 

1 0Li .  Bugyi , Nemesráda 
( Pest megye) Ő, LT, Sza 

DINNYÉS IsTv ÁN 

A Bugyi 01554 hrsz. területen tervezett bányatelek a 
település külterületének ÉK-i, Nemesráda határrészén te
rül el. Északon az Alsónémedi-Bugyi közigazgatási ha
tár, K-en a XXX. csatorna, DK-en a Bugyi belterületró1 az 
5. főút és Alsónémedi felé vezető műút, DNyNy-on er
dők határolják. A tervezett bányatelek területének Ny-i 
kb. 2/3-a a 19.  század vége óta szántó, ÉKK-i harmada 
ekkor még rét-legelő a rendelkezésünkre álló térképek 
szerint. A legelőterületekbó1 a 20. században fokozato
san szántók lettek, mára csak az 55-234 szelvényen is 
szereplő csatornaparti rétfolt maradt meg a bányatelek 
DK-i szélén. A bányatelek közepén levő erdőfolt 50 év
nél idősebb. A terület tehát zömmel szántó, melynek 
kisebb-nagyobb parcelláin általában kertészeti jellegű 
termesztés folyik. 

A terület talaja nagyrészt humuszos homok, kötöt
tebb talaj csak a csatorna menti területsávban van. 

A 2003. szeptember 29-i helyszíni szemlekor az erő
sen fedett területrészek kivételével megvizsgálhattuk a 
bányatelek területének nagyobb felét, jó megfigyelési 
lehetőségek mellett. A tervezett bányatelket K-en ha
tároló XXX. csatorna egykori ér medrében halad, egye
dül az ÉK-i saroknál vágja át egy Ny-K magaslat K-i vé
gét. Az egykori ér és csatorna Ny-i partján kb. 100-150 m 
széles sávban terül el a régészeti leló11ely: őskori, kelta, 
szarmata-késő szarmata település. Leletek: edénytöre
dékek, állatcsontok, patics, malomkőtöredék. A leló11ely 
É-i kiterjedését a közigazgatási határ mentén levő, kul
túrnövényekkel fedett parcellákon nem vizsgálhattuk. 
D-i kiterjedését parlagon hagyott, gazos részen ponto
san nem körvonalazhattuk. 

A tervezett bányatelkeknek a régészeti lelőhelytó1 
___D-re és Ny-=La levő ré_szén_ régészetUeleteu iem_talál
tunk. Ezen a területrészen - annak ellenére, hogy ki
sebb-nagyobb parcellákat nem vizsgálhattunk meg - fel-

színen megfigyelhető régészeti leló11ely nagy valószínű
séggel nincs. Felszínen nem észlelhető lelónely (teme
tő) megléte azonban nem zárható ki. 

1 0 5 .  Cegléd, Bába-Molnár-dűlő 
( Pest megye) Á 

DINNYÉS IsTv ÁN 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során megelőző feltárást végeztünk a 4/15 
sz. lelőhelyen. A főút 76+800-840 km-szelvényével 
baloldalon párhuzamos földútszakaszon, a leló11ely kö
zépső részén 544 m2-t tártunk fel július 21.  és szeptem
ber 7. között. A területen 22 telepobjektumot találtunk, 
további hat gödör a 4/15 és a 4/4 lelónely közötti, rész
ben feltöltődött érmederben került elő. Feltártunk 2 ház
részletet, 2 szabadtéri kemencét, 8 árokrészletet, 13 göd
röt, 2 cölöplyukat és egy széles, árokszerű objektumot. 

Biztosan őskori vagy szarmata telepobjektum az ása
tási területen nincs. Néhány szarmata edénytöredék az 
Árpád-kori objektumok beltöltésébó1 került elő. A kel
tezhető telepobjektumok Árpád-koriak. Szerény lelet
anyaguk fó1eg fazék- és cserépbogrács-töredékekbó1 áll. 
A 4. házrészletből fenőkő, vaspánt töredéke, Árpád-ko
ri tégladarab került elő. A lelónelyrészlet objektumai
nak kb. negyede lelet nélküli. A leletanyag a restaurá
lást és leltározás követően a ceglédi Kossuth Múzeum
ba került. 

KALÁCSKA RÓBERT 

1 06 .  Cegléd, Bába-Mol nár-, Hartyányi-dűlő 
( Pest megye) B, Sza, Á 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során megelőző feltárást végeztünk a 4/4 
sz. lelónelyen. A 2003. július 16-17-én a főút 77+050-
228 km-szelvényében és a baloldali földúton elvégzett 
próbaásatás és a július 24-én megkezdett gépi és kézi 
nyesés tapasztalataira figyelemmel a lelónely ásatási te
rületeit a baloldali földútnak a főút 76+870-77+050, 
77+150-77+220 km-szelvényeinek megfelelő részletei
ben és a főút 77+150-77+228 km-szelvényében hatá
roztuk meg. A főút 77+010-150 km szakaszánál lévő 
árokrészleteket is feltártuk. 4054 m2 ásatási területen 
78 objektum került elő: 1 ház (?) , 1 házrészlet, 1 előte
res szabadtéri kemence, 43 gödör, 29 árok, 1 cölöplyuk 
és 2 egymás mellett elhelyezkedő kút. Lelet nélküli a 
43. objektum, a 23. sz. (fó1eg a K-i részén) bizonyosan 
újkori. 

A lelőhely Ny-i részén levő 42. objektum nagymé
retű, téglalap alakú, lekerekített sarkú, meredek olda
lú, kb. 80 cm mély gödör (ház?) , nagyjából vízszintes 
fenekén tüzelésnyom, cölöplyuk nem volt. Fekete hu
muszos betöltése legalján néhány állatcsontot, kova
szilánko_t, _keyéssé jellegzetes edéJi.ytöredékeke_t, vala
mint négy, közel hiánytalan edényt találtunk. Három 
nyomott gömbtestű, rövid hengeres nyakú, hasán be-
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mélyített vonalszalaggal, vonalazott háromszögekkel, 
zegzug szalagokkal díszített füles korsót (egyikük dí
szítése mészbetétes) és egy kihajló peremű, ívelt vál
lú, éles törésvonal alatt gömbszelet alsó részű fazekat. 
Ennek mély ágyazatú mészbetétes díszítése a perem 
alatt zegzug vonal, hasvonal fölött széles, vízszintesen 
osztott szalag, melyet mészbetétbó1 kiemelkedő X-alakú 
díszek tagolnak, széles fülét mészbetétes vonalak, zeg
zug vonalak borítják. Az objektumot a makói kultúrá
hoz sorolhatjuk. 

A gödrök többsége szarmata, leletanyaguk kevéssé 
jellegzetes kézzel formált durva és finoman iszapolt, ko
rongolt szürke edénytöredék. A provinciális import fes
tett kerámiatöredékek alapján a szarmata teleprészlet 
Kr. u. 2-3. századi. 

Az Árpád-kori telepobjektumok közül említésre ér
demes a 6. házrészlet, az 5. szabadtéri kemence, mely
nek fenéktapasztása alá fazéktöredékeket terítettek. A 
43. objektum kerek kút, erősen agyagos betöltődésben 
néhány Árpád-kori fazéktöredékkel, a mellette levő 44. 
kútból bográcstöredék is előkerült. Leletanyagát tekintve 
gazdag csak a 1 .  gödör volt, sok fazék- és bográcstöre
dékkel, malomkőtöredékkel. 

A leló11ely útnyomvonalba eső területének feltárá
sa befejeződött. A leletanyag a restaurálást és leltáro
zást követően a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

107. Cegléd,  Hartyányi-dűlő 
( Pest megye) Sza 

KALÁCSKA RÓBERT 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során próbafeltárást végeztünk a 4/6 sz. 
lelónelyen. A főút 77+450-630 km-szelvényében és a 
bal oldali párhuzamos földúton június 18-20. között pró
bafeltárást végeztünk a leló11ely érintettségének tisztá
zására. A szakmai egyeztetés szerint a 77+470-630 km 
főúti rész és a 77+450-470 km baloldali földút megelő
ző ásatási terület. A földút északi ívében, rábontással 
további objektumok kerültek elő egymás közelében, itt 
tehát megelőző ásatás volt szükséges. 

Szeptember 17. és november 5. között 5663 m2 ása
tási területen 113 telepobjektumot és objektumrészle
tet tártunk fel. Magas, kb. 40% a lelet nélküli objektu
mok aránya, 5 objektum újkori. 

A feltárt telepobjektumok nagy többsége gödör. 83 
kerek, változó méretű és kialakítású gödör a tárológöd
rök megszokott formáit mutatja. Egyedül az 59. objek
tum (sekély, vízszintes fenekű gödör 4, változó mélysé
gű cölöplyukkal) kialakítása emlékeztet a házakra. Az 
ásatási terület Ny-i, agyag altalajú részén található 9, 
szabálytalan kialakítású agyagkitermelő gödör közül 
csak a legnagyobb, a 10. sz. tartalmazott leletet: szürke, 
korongolt szarmata oldaltöredéket. További két nagyobb 
gödörrészletet-bontottunk ki a déli feltárásszélnél, a le
lőhelyet délen határoló érmeder szélében, melyek víz
nyerő gödrök lehettek. A keleti, homokos altalajú lelő-

helyrészen a nagyméretű, szabálytalan kialakítású 77. 
objektum valószínűleg homokbánya volt. 

A 17 árok részben a leló11elyet D-en és DK-en hatá
roló egykori érmederrel közel párhuzamosan halad, né
hány árok az érmederbe torkollik. 

Az objektumok leletanyaga főleg kézzel formált, 
részben korongolt, kevéssé jellegzetes szarmata kerá
mia és állatcsont. Négy gödörből malomkőtöredékek 
is előkerültek. A 64. és a 78. gödörből egy-egy oldaltö
redékből csiszolt, vájatokkal ellátott játékkorong került 
elő. A római importot Drag. 37-es terra sigillata pe
remtöredék, dörzstáltöredék képviseli, továbbá az 54. 
gödörben talált Dressel 6/B típusú amfora felső har
mada, nyakrészén bekarcolt, hiányzó töredék miatt 
csonka A(„ . )OYC felirattal. A 79.  gödörben csiszolt, 
nyéllyukas kőbaltatöredék is volt. A szarmata telep
részlet kora a római import alapján a Kr. u .  2-3.  szá
zadra tehető. 

A leletanyag a restaurálást és leltározást követően 
a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

DINNYÉS IsTV ÁN - KALÁCSKA RóBERT 

1 08 .  Cegléd,  Hartyányi-, Váróczi-dűlő 
( Pest megye) Sza , H ,  Á 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során megelőző feltárást végeztünk a 4/7 
sz. leló11elyen. Az egykori erekkel határolt, jelentős ki
terjedésű lelőhelyet a 4. sz. főút Abonyt elkerülő nyom
vonala két, nem összefüggő területen érinti. A lelónely 
északi részén halad át a főút 77+650-78+010 km-szel
vénye, a lelőhely nyugati részén pedig a 77+570 km-nél 
levő útkorrekció 0+030-125 km-szelvénye, összesen 
13587 m2 ásatási területen. A megelőző ásatást július 
10-én kezdtük, november 9-én fejeztük be. 

A lelőhely Ny-i részén 128 telepobjektumot és egy 
honfoglalás kori sírt tártunk fel. 

A 2-3. századi szarmata településhez tartozik a te
lepobjektumok döntő többsége. Kiemelendő az 53 .  ház, 
ÉNy-i rövid oldalába vájt kemencével, tetőszerkezet cö
löplyukai nélkül. Hosszoldalával korábbi kemencét vág
tak át, É-i sarkába utóbb kemencét vájtak. Bőséges le
letanyagában sok a korongolt, részben korai jellegű hom
bártöredék, besimított hullám- és zegzug vonallal, sá
vokkal díszítve, a kézzel formált fazéktöredékek egy ré
sze bekarcolt hullámvonallal, ujjbenyomás-sorral díszí
tett. Római import a piros és narancsszínű festett töre
dékek, bepecsételt díszű táltöredék, fehéres angóbos 
észak-itáliai amfora több töredéke. A 100. ház szintén 
négyszögletes, közepén két cölöplyuk sátortetős szer
kezetre utal. Ebben a házban gödör, tüzelőberendezés 
nem volt, leletei között provinciális festett edénytöre
dék, amfora-töredék fordult elő. 

A három szabadtéri kemence gödör oldalába vájt, 
kerek, tapasztott sütőfolületű. A hozzájuk tartozó ke
rek, aláhajló oldalú gödrök eredetileg vermek lehettek. 
A 23. szabadtéri kemence fenéktapasztása alá szürke 
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korongolt edénytöredékeket terítettek, gödrében ma
lomkő is volt. 

A változatos méretű, többnyire kerek gödrök több
sége méhkas alakú és trapéz metszetlí verem, változa
tos betöltéssel. Kiemelendő a 98. gödör, déli oldalán lej
tős lejárattal. A 67. méhkas alakú gödörben szabályta
lan helyzetlí váz került elő a betöltés alsó rétegei fölött. 
A 21. gödörbó1 előkerült piros festett, finom fogaskarcolt 
díszű provinciális vázatöredék az 1-2. század fordulójá
ra, 2 .század elejére keltezhető, a gödörben egy defor
mált bronz térdfibula is volt. 

A településrészt északon, az érparti lejtő felső ré
szén két széles, mély, tagolt kialakítású árok határolja. 
Az árkok egy része átvág szarmata gödröket. Az érrel 
párhuzamos árkoktól északra egy hosszúkás, ovális, me
redek falú gödör került elő, mely kút lehetett, bontása 
során megjelent a talajvíz. 

A szarmata település leletanyagára a jól iszapolt, 
szürke, ritkábban barna és pirosas színlí, korongolt és a 
durva, szabad kézzel formált kerámia jelentős mennyi
sége a jellemző. Leletanyaga, a római importtárgyak 
(terra sigillata, több objektumból festett tál és korsótö
redékek, amfora töredékek) alapján a szarmata telepü
lésrész a 2. század közepén már fennállt, biztosan késő 
szarmata objektum itt nem került elő. 

A 18. objektum ÉNy-i tájolású, padmalyos sír. Hat 
rozettás ruhaveret, fülesgomb, üveggyöngy alapján hon
foglalás kori, magányos női temetkezés. 

A lelőhelyrészen néhány Árpád-kori telepobjektum 
is előkerült. A teljesen feltárt 29. ház K-Ny-i tájolású, 
rövid oldalainál egy-egy cölöplyuk, ÉK-i sarkában vájt 
kemence, melynek fenéktapasztását egyszer megújítot
ták. Betöltésében fazéktöredékek és szarmata cserepek 
is voltak. A 10. nem teljesen feltárható ház vájt kemen
céjének fenéktapasztása alatt égett állatcsontréteget ta
láltunk, leletei között mázas orsógomb is előfordult. Az 
1 .  szögletes házrészletben jobb oldalára fektetett kutya
váz került elő. 

Az 5. gödör és talán néhány árok tartozik még az 
Árpád-korba. 

A főúti leló11elyrész 10 223 m2 ásatási területén 213 
telepobjektumot találtunk: 11 házat és házrészletet, 3 
szabadtéri kemencét, 165 gödröt, 34 árkot. 

A lelet nélküli gödröket és árkokat figyelmen kívül 
hagyva a telepobjektumok között biztosan őskori objek
tum nincs, a keltezhető objektumok döntő többsége a 
szarmata-késő szarmata, néhány objektum pedig az Ár
pád-kori településhez tartozik. 

A szarmata település házai részben közel négyze
tes alaprajzúak, központi oszlopgödörrel, tüzelőberen
dezés nélkül. Téglalap alaprajzú, eló'bbieknél kisebb a 
275„ szintén középponti cölöplyukkal és két további se
kélyebb cölöplyukkal. Az ÉK-DNy tengelyű, téglalapos 
312.  sz. késő szarmata házban agyagfalú, épített kemen
ce volt a keleti sarokban. Eredetileg ház lehetetL a 283 . 
sz. komplexum, ÉK-i részén nagyobb, 40 cm magasan 
fennmaradt boltozatú, vájt kemence, kemény padlóját 

kisebb-nagyobb gödrök törték át. DK-i részén nagyobb 
sekély gödröt találtunk, melybó1 részben átégett falú kür
tő vezet a 293. gödörbe (füstölő) . 

A 180. sz. szabadtéri kemencét nagy, kerek gödör 
oldalába vájták bele. Sütőfelülete egyszer megújított, 
mindkét fenéktapasztás alatt korongolt késő szarmata 
edénytöredékek rétegét bontottuk ki. Szabálytalan kör
te alakú gödör ÉK-i oldalában alakították ki a 228. sz. 
kemencét, melynek 36 cm magasan megmaradt bolto
zata részben fekete humuszban van. Sütőfelületét ko
rongolt edénytöredékek rétegére tapasztották. 

A nagyszámú gödör változatos méretű és kialakítá
sú, többségük szokványos tárolóverem, változatos be
töltéssel, szarmata kerámiával, állatcsontokkal. A 311.  
objektum sekély gödröcske lehetett, körvonalát a feke
te humuszrétegben nem tudtuk megfigyelni. Kizárólag 
szarvasagancs-töredékek voltak benne. A 267. gödörből 
trapéz alakú, csiszolt kó'balta került elő. 

Az árkok közül a lelónely Ny-i szélén levő, széles, 
tagolt kialakítású 131„ 132„ 134. árkok - a 118. és 128. 
árkokhoz hasonlóan - az érmederrel párhuzamosak, be
töltésükben néhány szarmata és késő szarmata edény
töredék volt. Az árkok többsége ÉNy és ÉK felé, a lelő
helyet É-on határoló érmeder felé halad. 

Az objektumokban a változatos és viszonylag gaz
dag kerámia mellett j elentős mennyiséglí az állatcsont, 
sok töredék és 5 ép malomkő, csontkorcsolyák, orsógom
bok és orsókarikák. Viszonylag kevés a fémtárgy, vas vo
nókés (?), vasmécses, pánttöredékek, szögek említhe
tők. Vas feldolgozására salakok utalnak. Leletanyaga 
alapján a slarmata település a 2-3. században már fenn
állt, valamikor a késő szarmata periódusban szűnt meg. 

A vártnál kevesebb, biztosan Árpád-leori telepobjek
tum (2 házrészlet, 2 gödör, 1 árok) közül a házrészletek 
említhetők. Az ÉNy-DK-i tengelyű 203. ház É-i részét 
bonthattuk ki, Ny-i sarkában nagy kerek kemencével. A 
kemence és a házpadló alatt késő szarmata gödrök vol
tak. Szintén a feltárási terület D-i szélénél levő 292. ház
nak kb. fele volt feltárható: ÉNy-DK tengelyű, ÉNy-i 
falának közepénél cölöplyuk, a K-i sarokban levő, vájt 
(?) kemencéjének csak kis részletét figyelhettük meg. 
Betöltésében fazék- és bográcstöredékeket találtunk. A 
199. és 279. gödrök Árpád-koriak. A szarmata objektu
mokat átvágó, ÉNy-on nyitott 215. körárok meredek ol
dalú, ívelt fenekű. Humuszos betöltésében néhány ké
ső szarmata és Árpád-kori edénytöredék került elő, az 
árokkal övezett területen objektumot nem találtunk. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 

1 09.  Cegléd, Váróczi-dűlő 
(Pest megye) B ,  Sza , Á 

KoczrnR ÉvA - PETŐ MÁRIA 

A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során megelőző feltárást végeztünk a 4/3 
sz.  lelónelyen. A leló11ely egy kanyarodó ér belső olda
lán fekszik. A 78+110 és 78+450 km-szelvényben próba-
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feltárást végeztünk június 10-19-én a lelőhely DNy-i ki
terjedésének tisztázására. Ásatási területe a főút 78+ 110-
78+ 760 km-szelvényében 15 113 m2, melyen 561 objek
tumot, objektumrészletet tártunk fel június 10. és októ
ber 14. között. Ebből 1 őskori, 346 szarmata kori, 15 Ár
pád-kori, 38 újkori, 96 lelet nélküli, 65 nem sorolható 
biztonsággal korszakba a leletei alapján. 

Egyetlen őskori objektum a lelónely DNy-i szélén 
került elő, az ér közelében, újkori objektumok között. A 
gödörben nagyméretű, vállán ujjbenyomásos bordával 
díszített fazék és egy másik, szintén tagolt bordás edény 
(középső/késő bronzlwr) töredékei kerültek elő. 

A leló11ely objektumainak nagy többsége a szarma
ta településhez tartozik. Méhkas alakú, trapéz metsze
tű és hengeres oldalú gödrök, számos árok mellett több 
ház és szabadtéri kemence. A házleletek közül jelentős 
a 62. számú, melyből a kerámialeletek mellett bronz 
fibulatöredék, vassalak, és borostyángyöngy bukkant a 
felszínre. A 372. sz. objektum nagyméretű házra utaló 
gödör, kevés lelettel, több cölöplyukkal. A 380. sz. ob
jektum nagyméretű négyszögletes gödör, a közepén cö
löplyukkal; igen kevés lelettel, köztük vastöredék, agyag 
orsógomb. A 394. sz. objektum nagyméretű ház alakú 
gödör, alján több szabálytalan elhelyezkedésű cölöplyuk
kal. A háznak mintegy 2/3-a esik a feltárási területre. 
Kiemelkedőek a 363. ,  386., 395. sz. késő szarmata há
zak: téglalap alakúak, keményre döngölt, rétegesen le
járt padlószinttel, a kemény padlóban igen sok vékony 
karó lyukkal. A 363. és 395. ház tetőszerkezetét egy köz
ponti oszlop tartotta, a 386. házban a hossztengely vé
geinél is van egy-egy oszlopgödör. A 363.  ház Ny-i ré
szében tűzhely égett foltját tártuk fel .  

Több kemencét bontottunk ki. A 231. sz. nagymé
retű kemence Ny-i felében munkagödör volt, sok kerá
mia- és paticslelettel. A 287. sz. objektum nagyméretű 
gödör, égett paticsfoltos betöltéssel, több szarv- és agyar
darab töredékével. A gödör DK-i felében nagyméreti'.í 
tapasztott kemencét találtunk, sütőfelülete edénytöre
dékek rétegére tapasztott volt. A 413. szabadtéri kemen
cét nagyméretű, szögletes gödör D-i oldalában alakítot
ták ki. 

A DNy-i lelónelyrész árkai közül kiemelendők az 
ívelt vonalú, nagyobb hármas árkok, közrefogott terü
letükön csupán néhány telepobjektum van. Megemlí
tendő a 461. sz. ÉNy-DK-i tájolású árok. DK-i végében 
idős nő ÉNy-DK-i tájolású csontváza feküdt a hátán, 
kézfeje a medencében, lábai behajlítva. Nyakában bronz 
nyakperecet, bal karján vaskarperec-töredéket, lábánál 
gyöngyöket találtunk. 

A gödrök közül kiválik a 465. kerek, sekély, vízszin
tes fenekű gödör, melY11ek a középen levő cölöplyuk sze
rint tetőzete is volt. A 468 . gödör alján csecsemő Ny-K-i 
tájolású csontváza feküdt a hátán, feje és mellkasa vi
szonylag ép, kevés lelet volt mellette. A 393-as gödör 
alján emben:sontvázat találtunk. ÉNy-DK-i tájolású, feje 
a gerincoszloptól elvált, a gerinc mellett feküdt a lesza
kadt alsó állkapocs. A váz hiányos. 

Megfigyelhető, hogy a feltárási terület ÉK-i részén 
található a korábbi, 2-3. századi szarmata településrész. 
A DNy-i lelónelY1·ész leletanyagában a késő szarmata 
jelleg dominál: a finoman iszapolt, korongolt szürke, sö
tétszürke-fekete, részben pirosas színű, jellegzetes ké
sői tál-, korsó-, hombártípusok, valamint a homokkal
kaviccsal soványított anyagú fazekaskorongon felhúzott, 
gyakran hullámosra korongolt oldalú fazekak jelenléte. 
A korábbinál kisebb számú kézzel formált, durva kerá
miából kiemelhető egy csónak alakú mécses. Jelentős 
mennyiségű, fó1eg az ÉK-i lelónelyrészen, a római pro
vinciális kerámia: piros festésű tál- és korsótöredékek, 
viszonylag sok a terra sigillata töredék is. Fémtárgyak 
közül a vaskések, pánttöredékek, szögek viszonylag gya
koriak. Bronz fülbevaló került elő a 200. objektumból. 
A 436. gödörbó1 előkerült fülbevaló érdekessége a belő
le előkerült bronzcsipesz. Vas feldolgozására utaló sa
lakdarabok kerültek elő a 363. házból és a 394. házrész
letbó1, valamint a közelükben több gödörbó1.  A nagy
méretű 502. gödörbó1 sok malomkőtöredék került elő, 
a 298. gödörben ép malomkő is volt. 

Az Árpád-kori objektumok feltárása során a 22. szá
mú négyszögletes alakú ház közepén lókoponyát, a DK-i 
részén tűzhelyet bontottunk ki. A 43. számú objektum 
is négyszögletes alakú ház, benne marhakoponya volt. 
A 153. sz. téglalap alakú ház 3/4 része a szelvényen kí
vül esett. Közepén és Ny-i végén beásott cölöplyukakat 
találtunk. A 165 . sz. szögletes alakú objektum, ÉNy-i ré
szén kemencével. A házak közül továbbá érdekes a 181. 
szögletes alapú ház, közepén kemence maradványaival, 
valamint csatlakozik hozzá egy külső kemence. A sza
badtéri kemencék között kiemelendő a 132. kemence, 
melyet részben szarmata gödör fölött létesítettek, és a 
kemence szájrészét pelyvás Árpád-kori (köztük habar
csos, tehát bontásból származó) téglákkal rakták ki, az 
épített falrészt egyszer megújították. 

A feltárási terület ÉK-i részén található az Árpád
kori településrész, ahol a kora szarmata objektumokkal 
osztozik a területen. 

Mindkét korszak objektumaiban viszonylag sok az 
állatcsont (szarvasmarha, ló, juh, sertés), a szarmata 
településen ló vázrészletére bukkantunk koponyával, 
mindkét település anyagában több a kutyaváz, a 195 .  
sz .  nem keltezhető gödörben két  kutyavázat bontot
tunk ki. 

RAJNA ANDRÁS - DINNYÉS IsTv ÁN 

1 1 0.  Cegléd, Váróczi- ,  Hodula-dű lő 
(Pest megye) U ,  Sza . Á 
A 4. számú főút Abonyt elkerülő nyomvonalának 2003. 
évi kutatása során megelőző feltárást végeztünk a 4/1 
sz. leló11elyen. A 78+790-79+040 km-szelvények és az 
említett nyomvonalat keresztező földútkorrekció terü
letén 2003. május 28. és szeptember 12. köz0tt több kor
szakhoz tartozó településnyomot figyeltünk meg. A 
79+100-79+500 km-szelvényben próbafeltárást végez-
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tünk, melyből kiderült, hogy a lelőhely ÉK-i széle a 
79+230 km-szelvényben húzható meg. 

A feltárt kb. 19 OOO m2 területen 53 neolit (AVK
Szakálhát) , 116 szarmata, 248 Árpád-kori, 2 modern kori 
és 85 lelet nélküli objektumot bontottunk ki. A leló11ely 
leletsűrűsége az említett két nyomvonal kereszteződé
sétó1 ÉK-re és Ny-ra emelkedik, mely a természeti adott
ságok alapján feltételezhető volt. A terület Ny-i szélét 
az egykori patak/folyómeder jelzi, melynek partján már 
az újkőkori lakók egy kettős árokrendszert építettek ki. 
A medertó1 É-ra eső dombháton (Kónalom) egykor Ár
pád-kori templom állt, környékén Tari Edit végzett fel
tárást 1990-ben. 

Az újkó1wri objektumok ugy;m elszórtan jelentkez
tek a lelónely D-i illetve Ny-i peremén, de egymástól jól 
elváló gödör-csoportosulásokat tudtunk megfigyelni. A 
kézzel formált durva, plasztikus, ujjbenyomásos díszí
tésű és a finom, polírozott, vörösre festett, karcolt, hal
hólyag-, meander díszítésű kerámiatöredékek, és egy ar
cos edény töredéke arra utal, hogy a szakálháti kultúra 
népessége is élt ezen a területen. A kerámiák mellett 
őrlőkövek, agyagnehezékek, kova- és obszidiánpengék 
és egy idol lábtöredéke, a 488. gödörben pedig kottafe
jes vonalszalagokkal díszített DVK edényke töredéke ke
rült elő. A gödrök és az árkok között három, KDK
NyÉNy tájolású, bal oldalára zsugorított temetkezés is 
napvilágot látott. Egyedül a 439 .  sírban volt egy nagy
méretű, két helyen átfúrt kagylódísz. A lelőhely K-i 
részén egy nagyméretű, kerek alakú objektumot talál
tunk, melynek Ny-i negyedében egy kemence boltíve 
tűnt elő. Úgy gondoljuk, hogy egy újkőkori gödörház 
került elő, de biztosat csak a feltárás befejeztével tu
dunk mondani. 

A szarmata objektumok is elszórtan, de nagyobb sű
rűségben jelentkeztek a lelónely Ny-i és ÉK-i részén. A 
méhkas- és az ívelt falú gödrök illetve árkok mellett 5 
házat, 4 kutat, egy szabadtéri kemencét és egy füstölőt 
(?) is dokumentáltunk. Az egy, két és három cölöplyu
kas, illetve a cölöplyuk nélküli, 8-12 m2-es félig földbe 
mélyített házak, kettőt leszámítva, egymástól kb. 16-40 
m távolságra helyezkedtek el. Egyedül a 105. számú ház 
É-i sarkában találtunk tüzelónelyet. A leletanyag nagy 
részét kézzel formált durva és gyorskorongolt, jól isza
polt kerámiatöredékek, kisebb részét eredeti terra sigil
lata vagy azok utánzatainak töredékei alkotják. A lelet
anyagból teljesen hiányzik a késő szarmata, szemcsés 
anyagú, korongolt kerámia. A római kapcsolatra a sigil
laták mellett néhány darab átlátszó vagy halványzöld 
színű üvegpohár töredéke is utal. A használati eszkö
zök (malomkövek, fenőkövek, vaskések, orsógombok, 
csontkorcsolyák) mellett néhány üveggyöngyöt és két 
erős profilú bronzfibulát is találtunk. 

Az Árpád-kori objektumok száma a legmagasabb a 
lelőhelyen. A kisebb-nagyobb, szögletes, kör alakú vagy 
egyenes irányú_ árkok között összesen 25 házhelyet, egy 
kutat, egy füstölőt, 4 szabadtéri kemencét, karámokat, 
egyenes és ívelt falú gödröket és több olyan kemencét 

is kibontottunk, melyeket a már elhagyott házak falába 
vagy árkok aljába építettek meg. Míg a lelőhely Ny-i ré
szén elszórva találtuk az objektumokat, addig a földút
korrekció középső és É-i részén a házak párosával vagy 
egymástól egyenlő távolságban 12-20 méterre jelent
keztek. A két- és háromcölöpös, nyeregtetős, 9-16 m2-
es, félig földbe mélyített, letaposott járószintes házak 
mindegyike kemencés, általában ülőgödrös és füstelve
zető járatos építmény, két házat pedig egy-egy körárok 
vett körül. A település területén több gödörbe és Árpád
kori házba eltemetett kutyavázat is kibontottunk. A le
letanyag nagy részét korongolt, csigavonal-, hullámvonal
és becsipkedett díszítésű Árpád-kori, kisebb részét fehér 
és szürke színű, csigavonal díszítésű, 12-13. századi, fe
dónornyos fazék- és bográcstöredék alkotja. A kerámia 
mellett poncolt díszítésű, vaskések nyelét díszítő csont
lemezeket, csonttárgyakat (csontkorcsolya, csontár) , pely
vás soványítású téglákat, vaskéseket, vassarkantyúkat, vas
szö geket, vassarlót (?) , vasalásokat, orsógombokat, 
malomkőtöredékeket, illetve egy trapéz alakú, felső har
madában átfúrt csontamulettet és egy ón vagy ólom ér
mébó1 (?) kivágott, egy helyen átfúrt medált is találtunk. 

A feltárt terület az újkőkorban, a Kr. u. 2-3. század
ban és a 12-13. században is lakott volt, mely elsősor
ban a terület jó természeti adottságainak köszönhető. A 
két nyomvonal kereszteződésétől DK-re eső részen még 
folyik a feltárás, de már az eddigi felszíni munka során 
is nyilvánvalóvá vált, hogy a szórványosan jelentkező 
Árpád-kori jelenségek között egyre magasabb számban 
tűnnek elő az újkőkori objektumok. 

A leletanyag a ceglédi Kossuth Múzeumba került. 
GULYÁS GYÖNGYI - DINNYÉS ISTVÁN 

1 1 1 .  Cel ldömölk, Alsóság, Alsó-dűlő 
(Vas megye) Ő, Á, Kk, Kú 
A tervezett Vulkán fürdő területén 2003. április 2-án 
végeztünk terepbejárást. 

Gyakorlatilag az összes lelőhely egy kifli alakú mé
lyedés (hajdan belvizes?) teraszán helyezkedik el, azt 
körbe véve. 

1. lelónely: A művelési tábla DK-i sarka és attól Ny-ra 
és É-ra egy facsoportig illetve a mélyedésig. A kb. 150 m 
átmérőjű területró1 kevés atipikus őskori kerámiát és re
tusált pengét, valamint Árpád- és középkori edénytöre
déket, köztük bogrács- és fazékperemeket gyűjtöttünk. 

2. lelónely: Ugyanazon művelési táblán, a mélyedés
tó1 Ny-ra a következő (ritkásabb) erdősávig, illetve a mé
lyedés É-i oldalán szinte a terület szélét képező földútig 
(ez a benzinkúttól indul) . Kb. 200x200 m-es terület. A 
felszíni gyűjtés eredménye: atipikus őskori kerámia, Ár
pád- és középkori kerámia, valamint őrlőkőtöredék. 

3. lelónely: Ugyanazon művelési táblán, a második 
(keskenyebb) erdősávtól (fasor) Ny-ra, a fúrótoronytól 
D-re a mélyedés felé.- É-i határa_a_dűlőút, Ny felé kicsiL
túlnyúlik a D (Alsóság házai) felé leágazó villanyveze
téken. Ennél É-ról D felé a 2 .  villanyoszlopnál Árpád-
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kori hullámvonalas edénytöredék volt. Kiterjedése: kb. 
250x250 m. További leletek: késő középkori kerámia, 
őrlőkőtöredék, valamint kb. 17-18. századi rézpénz (igen 
rossz állapotban) .  

4 .  lelóíiely: A természetes mélyedéstől Ny-ra, de a 
területen D felé (a falu irányába) haladó villanyveze
ték által határolt terület dlílőúthoz közelebbi részén. 
Kiterjedése: kb. 150 m átmérőjű. Leletek: Árpád- és 
középkori mellett néhány atipikus őskori edénytöre
dék. 

5. lelónely: A 4. lelőhelytó1 D-re, a falu házai felé kb. 
80 m-es szünetet követően. Kiterjedése: kb. 150 m át
mérőjű folt. Leletek: középkori kerámia mellett néhány 
atipikus őskori edénytöredék. 

2003. július 7. és augusztus 21 .  között Celldömölk 
D-i határában, Celldömölk és Alsóság között 2,2 ha te
rületen egyrétegű, kora Árpád-kori 11-12 .  századi te
lepülés 125 objektumát tártuk fel .  Napvilágra került 
hat lakóház, nyolc műhely és külső kemence, két méh
kas alakú gabonatároló gödör, egy árok, egy faszerke
zetes kút, valamint számos egyéb objektum, szemét
gödör és cölöplyuk. A feltárás különlegessége, hogy a 
megyében ez az első nagyobb feltárt Árpád-kori tele
pülés. 

A feltárásra a majdani Vulkán fürdő I. ütemében 
felépítendő medencék és épületek illetve a kútház és 
közműárkok egy részének helyén került sor. Az idei 
megásott terület Ny-i részén valószínűleg a hajdani fa
lu központját találtuk meg. 

PAP ILDIKÓ KATALIN - ILON GÁBOR 

1 1 2 .  Celldömölk, lzsákfa , Bokodpuszta 
(Vas megye) Kö 
2003. június 30-án helyi lakos bejelentése alapján hely
színi szemlét végeztünk a telepen, ahol víztároló tar
tály elhelyezése céljából ásott, kb. 4 m mély, 8-10 m 
széles gödörben régészeti leletek, valamint objektumra 
utaló jelenség került elő. 

A helyszínen megállapítottuk, hogy a munka során 
egy 15-16. századi paticsfalú, tapasztott házat vágtak át. 
A szemle során egy tapasztott faltöredéket, késő közép
kori kerámiákat, valamint egy állatcsontot gyűjtöttünk. 

Munkatárs: Ilon Gábor. 

1 1 3 .  Cered , Kossuth u tca 3 7. 
(Nógrád megye) Kö 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó szemle során Ce
red belterületén, a Kossuth u. 37. sz. ház előtt, a beto
nút közepén gerincvezeték ásása során a markoló kö
zépkori edénytöredékeket, illetve égett tapasztásdara
bokat emelt ki. Az árok metszetfalában egy gödör foltja 
látszott. A tgrület beépítettsége folytán feltárást nem 
tudtunk végezni. 

BÁCSMEGI GÁBOR 

1 1  Li. Cered , Tarna-part 
(Nógrád megye) U, B 
2003. szeptember 17. és október 10. között szennyvíz
beruházást megelőző feltárást végeztünk Cered határá
ban, a Tarna partján. Két szelvényt nyitottunk, mely
nek feltárása során kiderült, hogy 20-30 éve, a mára 
már nem létező fatelep építése során a leló11elyet eldó
zerolták. A szántott réteg alatt már az altalaj volt meg
található, így csak az abba mélyedő objektumok alját 
tudtuk kibontani. Az objektumokból illetve a szántott 
rétegbó1 előkerült leletek a zselizi és a pilinyi kultúra 
hagyatékai. Kiemelkedő leletnek számít egy a szántás
ból előkerült kb. 10 cm magas obszidián neolit magkő, 
illetve egy gödörbó1 előkerült pilinyi kisméretű edény. 
A lelőhelyen összesen 13 objektum alját tudtuk kibon
tani, ezek egy cölöplyuk kivételével, gödrök voltak. A 
szuperpozíciók alapján 3 neolit járószint és 2 késő bronz
kori járószint esett a planírozás áldozatául. 

A lelónely jelentősége azonban abban rejlik, hogy a 
Zagyvától kb. 25 km-re K-re zselizi megtelepedés mu
tatható ki. 

1 1 5 .  Csanádpalota, Alsó ugar 
(Csongrád megye) Ő, Sza, Á, Tö, Kú 

BÁCSMEGI GÁBOR 

A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, Tá
pé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csanád
palota és Nagylak községek területét. Nyomvonala Makóig 
a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén halad, attól 
átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól elválik, és önál
ló nyomvonalon vezetve Nagylak térségében éri el az or
szághatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tranzit gázvezeték 50 
m szélességben bejárt nyomvonalában, a 2003. évi terep
bejárás során 43 régészeti lelónely került elő. A kutatás 
módszerének megfelelően valamennyi felszíni telepnyom. 

A MOL 40. lelőhelyen szarmata; a 41. lelónelyen 
Árpád-kori és kora újkori (török kor); a 42. leló11elyen 
őskori és kora újkori leletanyagot gyííjtöttünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti tan
szék hallgatói. 

1 1 6 .  Csárdaszá l lás határa 
( Békés megye) Sza 

BENDE LÍVIA 

Csárda-zúg: 2003. október 16-20. között végeztünk le
letmentést az MRT 10. k. 4/41 lh. területén, miután egy 
készülő ivóvízvezetékkel átvágták azt. Az ásatás során 
egy szarmata kori gödör részletét tártuk fel. 

Vasútállomás: Az MRT 10. k. 4/44 leló11elyen az ásatás 
során 8 szarmata kori telepobjektum részletét tártuk fel. 

Munkatársak: Kollárovszki. Mihályné, Demcsák Il
dikó. 

GYUCHA ATTILA 
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1 1 7. Csengele ,  Czibolya-tanya 
(Csongrád megye) 1 
Csengele településtó1 1 km-re K-i irányban, az úgyne
vezett Pántlika út É-i oldalán fekvő leló11ely (M5 56. ,  
MRT 12/11) megelőző feltárását 2003. június 24. és jú
lius 8. között végeztük el. A szerződött terület nagysága 
5000 m2 volt, amelybó1 4693 m2 területet tártunk fel. 

A lelőhely ÉK-i és D-i végében található enyhe 
kiemelkedéseket teljes egészében lehumuszoltuk, a kö
zötte fekvő lapályos részt 3-5 m széles kutatóárkokkal 
slírlín átvizsgáltuk. A lelónely területén korábban sző
lőt telepítettek, aminek során a talajt mélyen felszán
tották. A lehumuszolt felületen még 60-80 cm mélyen 
is jól látszottak a sötét színlí, egymással párhuzamosan 
futó szántáscsíkok sötét elszíneződései. 

Összesen 17 objektumot tártunk fel, amelyekbó1 ré
gészeti leletanyag nem került elő. Az egyik objektum
ban egy K-Ny-i tájolású egész szarvasmarhát tártunk 
fel. Régészeti leletek hiányában a lelőhely kormeghatá
rozása bizonytalan, az előzetes terepbejárás során ta
lált telepnyom (kemence) datálása is kérdéses. A lelő
hely teljesen feltártnak tekinthető, a nyomvonal egyik 
irányában sem folytatódik. 

BALOGH CSILLA - TÜRK ATTILA 

1 1 8 .  Csengele ,  Fecskés 
(Csongrád megye) B, Sza, Á, Kk 
Az M5 1. sz. (MRT 12í13) lelónely megelőző feltárását 
2003. július 9 .  és november 17. között fejeztük be a 130-
131 .  km-szelvényben. 1998-ban Horváth Ferenc és Vályi 
Katalin vezetésével kezdődött meg a feltárás a nyomvo
nal ezen szakaszán, akkor kora bronzkori és Árpád-kori 
(kun) objektumok kerültek elő. 

A lelónely az Aranykalász Tsz majorsági épületei 
mellett, azoktól DK-i irányba helyezkedik el, a környe
zetéből - amely egy mély fekvéslí legelő - határozot
tan kiemelkedő Ny-K-i irányú ovális magaslaton. A 
domb mintegy 300 m-re található egy természetes víz
folyástól (ma Kisteleki-főcsatorna) . 

A lelónelyen két, markánsan elkülönülő kultúrré
teget figyeltünk meg, amelyeket 20-80 cm vastag, össze
függő futóhomokréteg választott el. A felső rétegben 
szarmata, Árpád-kori és késő középkori objektumok ke
rültek elő igen nagy számban, amelyek az említett, sár
gásbarna színlí, helyenként barna humusszal kevert ho
mokba mélyedtek. Feltárásukat és dokumentálásukat 
követően az elválasztó homokréteget „lehumuszoltuk". 
Az előzetesen kalkulált 12 600 m2 felületen a felső szin
ten 12 685 m2-t, míg az alsó szinten 9574 m2-t - össze
sen 22 259 m2 - tártunk fel. 

Az általunk feltárt további 687 objektum döntő 
többségében Árpád-kori leletek, főként kerámiatöredé
kek kerültek elő. A vékony humuszréteg alatti humu
szos J10mokbanl< éL .Árpád-kori településréteg jelentke
zett. A felső, rendkívül intenzív, késő Árpád-kori tele
pülésszintet falalapárkos, kőkemencés házak, lekerekí-

tett sarkú téglalap alakú gödrök, felszíni építményekre 
utaló cölöplyukak, karámok és ovális, zárt árkok jellem
zik. Több objektumból került elő lókoponya, kakascsont
váz. A leletanyagban a korongolt kerámián kívül kézzel 
formált töredékek is vannak. A településszintet III. Bé
la pénzei és egy 12.  századi vasnyílhegy keltezik. 

A korábbi Árpád-kori fázist egy lazább szerkezetlí 
település képezi, melybe karámok és kerek gödrök tar
toznak. A leletanyag nagy részét a kerámiatöredékek te
szik ki, melyek többsége bográcsokhoz tartozott. 

Valószínlíleg egy késő középkori településszinthez 
sorolható az itt előkerült kerámiaanyag alapján az a kút, 
amely fa bélletes volt és felette tetőszerkezet állt. 

Az Árpád-kori szintektó1 mélyebben 40-140 cm vas
tagságú futóhomokréteg jelentkezett. Alatta helyenként 
fekete szerves talajrétegben, máshol az agyagos altalaj
ban a Makó-kultúra kevésbé intenzív településének 70 
objektumát (gödröket, cölöplyukakat és kopolyakutakat) 
tártunk fel. 

BALOGH CSILLA - TÜRK ATTILA 

1 1 9 .  Csengele,  Mészáros-tanya 
(Csongrád megye) Sza 
A lelónelyen (Csengele, 12/2) a megelőző feltárást 2003.  
június 2 .  és július 8 .  között végeztük el .  A terület nagy
sága 10 OOO m2 volt, melyből 4428 m2 területet humu
szoltunk le és tártunk fel .  A kitlízött felület két jól elkü
lönülő részre osztható. Maga a nyomvonal igen mély 
fekvéslí, belvizes területen fut a kitlízött terület keleti 
felében. Itt 20-25 m távolságban, egymással párhuza
mosan futó kutatóárkokkal vizsgáltuk át a mély fekvé
sű, szikes területet. A szürke színlí agyagos, szikes talaj
ban régészeti jelenség vagy leletanyag nem került elő. 
Ny-i irányban a kiemelkedés tetejét és Ny-i felét teljes 
egészében lehumuszoltuk és egy középső-késő szarma
ta kori település 117 objektumát tártuk fel. 

A mezőgazdasági mlívelés által bolygatott, de nem 
túl intezív lelónelyen gödröket, cölöplyukakat és kutakat 
tártunk fel, melyek többségükben a lelőhelyet É-D-i 
irányban keresztező két, egymással párhuzamos, szür
ke színlí agyagos betöltéslí, feltehetően egykori érmeder 
között feküdtek. 

Kiemelkedő lelet egy terra sigillata utánzat töredé
ke, illetve egy kézzel formált, kerámiazúzalékokkal so
ványított, közepesen kiégetett, barna színlí, fekete foltos 
mély tál, mely egyben, teljesen ép állapotban maradt 
meg. 

A lelőhely teljesen feltártnak tekinthető, sem a 
nyomvonal, sem a lehajtósáv irányában nem folytatódik. 

BALOGH CSILLA - TÜRK ATTILA 

1 20 .  Cserszegtomaj ,  „Újévi kétlikú barlang" 
(Zala meg_ye) U, R ,  V 
A 2003. január 1 -jén felfedezett barlang tisztítási mun
kálatai során 2003. március 16-án különböző régészeti 
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leletek kerültek elő. Délután meglátogattuk a Csókakői, 
más néven Csorna kúti völgy K-i oldalán felfedezett bar
lang és a leletek felfedezőjét Takács Ferdinánd barlan
gászt. Elmondása és a bemutatott fényképek szerint a 
most két szlík bejárattal rendelkező barlang korábban 
egy nagyobb, közös előtérrel rendelkezhetett, amely az 
elmúlt évszázadok során leszakadt. A közös előtér terü
letén több, mint 1 m vastag, kővel vegyes barna föld 
van, amely részben eltömítette a két bejáratot is. A föld 
nehezen kitermelhető, nemcsak a kisebb nagyobb kö
vek miatt, hanem elsősorban azért, mert slírlín átszö
vik a környezetében lévő fák gyökerei. Ezért a munkát 
úgy végezték, hogy bebújtak a szlík nyílásokon át a meg
lévő barlangba, és belülró1 kifelé kezdték a földet kiter
melni, hogy a két bejárati nyilást kiszabadítsák. A mun
ka közben a „közös előtér" területén kerültek elő a ke
rámiatöredékek, amelyeket az előkerülési hely pontos 
feltüntetésével elcsomagoltak. A fagyökerek miatt nem 
tudták rétegenként kitermelni a földet. 

A bemutatott, és a Balatoni Múzeumnak átadott le
letek több őskori időszakból származnak. A mosatlan, 
helyenként vízkővel borított kerámiatöredékek konzer
válás előtt újkőkorinak (lengyeli kultúra), java rézkori
nak (Balaton-Lasinja-kultúra) és késő bronzkor-kora 
vaskorinak (urnamezős kultúra) tlínnek. 

A behozott leletek közül különösen figyelemre mél
tó egy eredetileg kb. 12 cm átmérőjlí kerámiakorong két 
darabja, szélén egy csúcsos, átfúrt, a lengyeli kultúrára 
jellemző bütyökkel, amely feltehetően kultikus tárgy le
hetett. Említésre méltó még egy csaknem egész agyag
kanál, egy java rézkori, bikónikus tál peremdarabja, és 
egy kora vaskori, polírozott felületlí peremdarab. 

1 2 1 .  Csesznek, vár 
(Veszprém megye) Kö 

MÜLLER RÓBERT 

Az előző évi munka folytatásaként befejeződött a vár 
mindeddig kutatatlan keleti különálló tornyában a be
járat alatti szint feltárása, melyet az újkorban töltöttek 
be. A kis alapterületlí, igen vastag falú helyiség belső 
falfelületein belső faburkolat jelentős kiterjedéslí lenyo
matai maradtak meg. A bejárati szint részletes vizsgála
ta és dokumentálása pontosította a torony újkori átépí
tésének részleteit. 

A felsővárban a kutatás célja az 1966-69-es kutatás 
eredményeinek hitelestése, valamint az összetett épí
téstörténetlí, s eddig ásatással csak kevéssé kutatott ke
leti torony (palotaszárny) vizsgálata volt. 

A vár nyugati sarkában a nyugati toronyépület te
rületén a korábbi vár 1966-68-ban már feltárt falait is
mét feltárva és megtisztítva az akkori kutatási eredmé
nyeket lényeges elemeiben egészíthettük ki. 

A keleti torony (palotaszárny) területén sikerült 
több részletében megfogni egy fázist, melyben a körítő
falak között még nem épült fel a háromszintes tornyot 
nyugat feló1 lezáró fal, hanem egy nyitott, a vízgylíjtő 

ciszternához lejtő udvarrész volt a helyén. E korábban 
még csak kikövetkeztethető építéstörténet segítségével 
már jól értelmezhető a torony középkori boltozatainak 
két periódusa. E palotarész bejárata előtti területen az 
épületrészhez tartozó, többször átépített lépcsőszerke
zetek alapozásai kerültek elő. 

A fém leletanyag restaurálása az MTA Régészeti In
tézetében megtörtént. 

LÁSZLÓ CSABA - RÁCZ MIKLÓS 

1 2 2 .  Csesztreg határa 
(Zala megye) R, Á 
2003. október 27-én régészeti topográfiai terepbejárást 
végeztünk Csesztreg település határában a falutól észak
ra, a Kerka-patak, illetve a Kerkaújfalú felé vezető köz
lekedési út és a Kerka-ág közötti területen található 
Csesztreg I. kavicsbánya bővítő kutatás területén. A 
nagyméretlí bejárt terület zöme szántó, illetve néhány 
kisebb kelet-nyugat irányú parcellában fenyőültetvény 
található. Az altalaj kavicsos-agyagos, néhol erősen ka
vicsos. 

Terepbejárásunk során két régészeti lelónelyet lo
kalizáltunk. 

Felső-erdő: Közvetlenül a Kerka-ág partján, a bővítő 
kutatás ÉNy-i szélénél, ÉK-DNy-i hossztengelylí, kb. 
140x100 méter kiterjedéslí területen Árpád-kori edény
töredékeket gylíjtöttünk a kukorica tarlón. Ezt a régé
szeti leló11elyet 2001 .  március 31 -én Havasi Bálint ré
gész is lokalizálta a 120 kV-os távvezeték építése előtti 
régészeti terepbejárásnál. 

Hottó: Szintén a Kerka-ágához közel, a bővítő kuta
tás DNy-i kinyúló részében, a széles ártérbó1 enyhén 
kiemelkedő kis szigeten, 120 méter átmérőjlí területen 
találtunk őskori (rézkor, Balaton-Lasinja-kultúra) edény
töredékeket az őszi vetésben. 

1 2 3 .  Csongrád,  bel terü let 
(Csongrád megye) Sza 

KVASSAY JUDIT 

Csongrád város belterületén 2002. július 10. és 2003. 
november 27. között több helyen szennyvízcsatornákat 
fektettek. Ennek során új, eddig ismeretlen régészeti le
lőhely nem került elő a mindennapos figyelőszolgálat 
ellenére sem. Megelőző feltárást az alábbi három lelő
helyen végeztünk, és ha csekély számban is, de mind
egyiken kerültek elő új objektumok. 

Berzsenyi Dániel u. 4. : 2002. augusztus 24-én, az ut
ca elején, két olyan sarokház között, amely a Kolozsvári 
u. 10-12. számot viseli, a gerincvezeték helyén egy D
É-i tájolású, bolygatott szarmata sírt tártunk fel .  Mel
lékletei (úgynevezett nomád ezüsttükör és egy, a láb
nál elhelyezett, szürke, korongolt, kis bögre) alapján a 
ko1:szak kései periódusába sorolható (2002/l sír) . 

Mátyás király u. 12. :  2002. november 8-án, a 14. sz. 
ház előtt, a gerincvezeték helyén egy D-É-i tájolású, 
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bolygatott szarmata sírt tártunk fel. A benne talált, össze
tört szürke korongolt korsót típusa alapján a korszak ké
sei periódusára keltezhetjük (2002/1 sír) . Az ezt követő 
napokban a munkások, miközben ásták a bekötő vezeték 
árkát a 16. sz. házhoz, a vízvezeték árkának betöltésében 
embercsontokra bukkantak (2002/2 sír) . Minden bizonnyal 
ugyanehhez a temetó11öz tartozik az a DK-ÉNy-i tájolású, 
bolygatatlan sír is, amelyet a nyugatról szomszédos Hock 
János utca 9. sz. ház utcafronti telekhatárán tártunk fel 
2002. december 6-án, a bekötő vezeték helyén. A lábnál 
talált, kézzel formált fazék hosszú időn keresztül haszná
latos forma (2002/3 sír) . 2003. április 2-án, a Hock János 
u. 11 .  sz. ház előtt, a gerincvezeték fektetése során egy 
DK-ÉNy-i tájolású sír lábrésze került elő, melléklet nél
kül. A többi részét évtizedekkel ezelőtt megsemmisítet
ték, amikor a vízvezetéket ásták (2003/4 sír) . A 9. sz. ház 
előtt egy újabb sírnak a nyomát észleltük a vízvezeték 
árkáig tartó, mintegy 40 cm széles újkori beásások által 
nem bolygatott területen (2003/5 sír) . 

Újtelep: 2003. október 3-án a Pázmány Péter u. 19 .  
sz. üres telek utcafronti határától 2 m-re feldúlt, É-D-i 
tájolású sír került elő, benne néhány hosszúcsont ma
radványával. Mellékletet nem találtunk, így csak a tájo
lás alapján valószínűsíthetjük, hogy szarmata kori. 

Az előkerült leleteket a szentesi Koszta József Mú
zeumban restaurálják, majd a csongrádi Tari László Mú
zeumba kerülnek. 

1 2 Li .  Csorvás, Gerendási út 
( Békés megye) 0 

SzABó JÁNos JózsEF 

2003. október 20-án gázelosztó vezeték földmunkála
tainak régészeti ellenőrzését végeztem a területen (hrsz.: 
2271/2). Semmit sem találtunk, sem a lapos metszetfal
ban, sem pedig a kidobott földben. A dűlőút D-i olda
lán végeztünk a lapos felszínen terepbejárást, egészen 
a gerendási kövesútig, de ott sem találtunk semmiféle 
telepre utaló nyomot. 

Munkatárs: Fekete Zoltán régészhallgató (Frankfurt 
am Main) . 

1 2 5 . Csörnyeföld,  Vörcsök-hegy 
(Za la megye) U, R, Kö 

RózsA ZoLTÁN 

2003. június 25.  és július 16. között rövid megelőző fel
tárást végeztünk a Vörcsök-hegyen nyitott, útépítéshez 
használt agyagbánya területén. Az előzetes terepszem
le során először egy megközelító1eg 9000 m2 nagyságú 
területet j elöltek ki a kutatásra a bánya központi részén, 
majd a késó'bbiekben a bánya K-i felében egy további, 
mintegy 1000 m2 nagyságú területet is. Mivel a bányá
szati tevékenység a kijelölt terület nagyobb részét még 
a megelőző feltárás megkezdése előtt elpusztította, a to
vábbiakban újabb, az előzőt csak részben fedő, kb. 3500 
m2 szakaszt különítettek el a bánya Ny-i szélén. 

Az 50-70 cm mély humuszolás alól közvetlenül sár
gás, helyenként barna, illetve szürke színű rétegekkel 
váltakozó, igen kemény, feltehetően harmadkori agyag 
altalaj jelentkezett, melybó1 fosszilis csontmaradványo
kat gyűjtöttünk. 

A feltárást megelőző felszíni gyűjtés során neolitikus 
(DVK) , rézkori (Balaton-Lasinja) és középkori kerámia
töredékeket gyűjtöttünk. A humuszolt felszínen csak 
egy-két objektum igen bizonytalan foltja mutatkozott, 
mint a bontás során a késóobiekben kiderült, ennek oka 
az objektumokat fedő, az altalajjal lényegében megegye
ző színű agyagréteg volt. A két munkaterületen végül 
összesen tizenhárom régészeti objektumot tártunk fel, 
köztük a többé-kevésbé szabályos gödrök mellett két 
kemence maradványait is. A jelenségek a nagyobbik fel
tárt terület É-i felén koncentrálódtak, a kisebbik felület 
D-i végében mindössze két objektum helyezkedett el. A 
bánya ÉK-i profiljában további, erősen elpusztított ob
jektumot észleltünk. 

Öt feltárt gödörbó1 a DVK keszthelyi csoportjának 
jellegzetes, mélyen árkolt díszű kerámiatöredékei kerül
tek elő, néhány pattintott kőeszköz mellett. Egy több 
beásásból álló gödörkomplexum és a bánya ÉK-i profil
jában megfigyelt objektum a Balaton-Lasinja-kultúra 
igen gazdag leletanyagát tartalmazta. Nagy számban ke
rültek elő a kultúrára jellemző egyfülű bögrék, korsók 
és kettőskónikus mély tálak töredékei. Kannelúrás, kar
colt, illetve tűzdelt díszű kerámiatöredékek is gyakoriak 
a leletanyagban. Agyagkanalak, kisméretű agyagtége
lyek és csiszolt kóoalták is előkerültek. Az egyik beásás 
alján nagyméretű, kettőskónikus puttonyedény szétesett 
darabjai feküdtek. A leletanyag legjobb párhuzama Le
tenye, Szentkeresztdomb feltárt leletanyagából ismert. 

A bánya K-i felén levő ásatási felületen egy mind
össze 60 cm átmérőjű, kissé ovális kemence maradvá
nyai kerültek elő, közelebbró1 nem keltezhető, de bizto
san rézkori kerámiával együtt. A kemencétől nem 
messze kisméretű gödröt tártunk fel, melybó1 Furchen
stich díszítésű kerámia került elő. 

A rézkori objektumok elhelyezkedése alapján felté
telezhető, hogy a bányaművelés nagyobb kiterjedésű te
lepülés központi részét pusztította el. 

1 26.  Debercsény, Mogyorós 
( Nógrád megye) Pa, U 

MARTON TIBOR 

A Debercsény és Csesztve határán fekvő lelónelyen elő
ször Gyombola Gábor gyűjtött leleteket. A talaj igen ka
vicsos a területen, föként kvarcit, de kovakavicsokat le
het gyűjteni (nummuliteszes kova és hidrokvarcit) . 

A leletanyag a szántásból származik, a frissen kiirtott 
erdő helyén nem lehetett gyűjteni. A leletanyag a fa
csoport és a magasfeszültségű villanyvezeték vonala köz
ti részen, mintegy 30 m széles sávban került elő. A terü
let közepén, ahol kevésbé kavicsos a talaj, viszonylag 
több eszközt és szilánkot gyűjtöttünk. Az eszközök (egy 
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széles levélhegy, egy ívelt élű kaparó és egy kettős ka
paró) alapján a leletanyag a morvaországi Szeletiennel 
mutat  hasonlóságot .  Említésre m éltó az üveges 
kvarcporfír és a kárpáti radiolarit j elenléte, míg a 
nummuliteszes kova régészeti felhasználása kérdéses. 

A megülepedett szántásban a korábbi megfigyelé
seknek megfelelően találtunk leleteket: a lelónely kö
zépső részén idősebb, őskőkori leletek kerültek elő (1 .  
számú koncentráció), a K-i végén inkább neolitikus pen
gék, nem patinás és obszidiánszilánkok és pattintékok 
(2. számú koncentráció), míg a Ny-i, meredekebb ré
szen a természetes kavicsfeltárásból gyűjtöttünk num
muliteszes kavicsokat. Ez utóbbi helyen csak kevés, fel
tehetően lemosódott szilánk került elő. A földútról, a fő 
koncentrációtól kb. 100-150 méterre származó levélesz
köz valószínűleg másodlagos helyzetben feküdt, jelen 
bejárás alkalmával újabb lelet nem került elő. 

MARKÓ ANDRÁS 

1 2  7. Debrecen ,  Bel legelő, Bordás-tanya 
( Hajdú-Bihar megye) Sza , A 
A feltárt terület Debrecen városától nyugatra, az On
dódra vezető út és a 4-es számú főút között terül el. A 
terepbejárás során mintegy 1100 méter hosszú lelóne
lyet határoztunk meg a nyomvonal teljes szélességében. 
A tulajdonosokkal való megegyezés szerint egy 500 mé
teres szakaszon kezdhettük meg a munkát. A lehumu
szolt 18 500 m2-es terület északi végén - az előkészüle
tek után - 2003. augusztus 4-én kezdődtek meg a föld
munkák, és december 12-ig dolgoztunk. Ezalatt mintegy 
1 1  100 m2-nyi területet sikerült feltárni. Összesen 320 
objektumszámot és ezekhez rendelve 544 stratigráfiai 
számot osztottunk ki. 

A terepbejárás alapján előzetesen várt Árpád-kori 
település helyett egy késő avar-kori (népvándorlás kor, 
8-10. sz.) és egy szarmata (római császárkor, Kr. u. 2-4. 
sz.) település részleteit találtuk. 

Az avar falunak a déli végén lévő lakóházait, külön
böző gazdasági épületeit, a falu mellett lévő árokrend
szer egyes részeit és a településhez tartozó temető kele
ti szélét tártuk fel. A szarmata településnek egy lakóhá
zát, tárológödreit és árokrendszereit sikerült megtalál
nunk. 

A feltárt területen három jól elkülönülő részre oszt
ható az avar település. A szelvény északi végében a falu 
lakóházai és gazdasági épületei találhatók. Összesen 18 
épületet tártunk fel. Mindegyik egyforma szerkezetű: 
félig földbe mélyítettek, felmenő fal nélkül, a padlóba 
vágva jól megmaradtak a tetőt tartó oszlopoknak ásott 
cölöplyukak. Formájuk négyzetes, csak méretbeli elté
rések vannak közöttük. A legkisebbek kb. 2x2 métere
sek, míg a legnagyobbak sem haladják meg a 3,5x3,5 
métert. Mindegyikben található kemence vagy tűzhely. 
A kemencék minden esetben a ház alapnégy�zögén be
lül vannak és az alapok kiásása után készültek agyagból 
építve. Amelyik házban épített kemence nem volt, ott a 

padlón jól megfigyelhetőek a nyílt tűzhelyek erősen 
kiégett nyomai. A bejáratok - ahol meg lehetett figyel
ni - minden esetben keletre vagy délre nyíltak, általá
ban a kemencével szemközti sarokból, kivéve két házat, 
amelyekben a kemencével szembeni falak közepén he
lyezkedtek el. A tetőt tartó cölöpök lyukai a falak men
tén helyezkedtek el, több esetben jól meg lehetett fi
gyelni a szelemengerendát tartó cölöpök nagyobb mé
retű helyeit. Elhelyezkedés szempontjából két csoport
ra oszthatjuk ezeket az épületeket. Az északabbra fekvő 
6 db derékszöget bezárva két sorban helyezkedik el, míg 
a többi nem ennyire szabályos rendszerben. Az idóoeli 
eltérést csak két-két egymást metsző épületnél lehetett 
megfigyelni, a többi ház legtöbbje valószínűleg egyszerre 
volt használatban. A házakból előkerült igen kis mennyi
ségű leletanyag, valamint a rombolás és az omladékok 
hiánya alapján arra következtethetünk, hogy ezeket az 
épületeket még pusztulásuk előtt elhagyták. 

A lakóházaktól délre helyezkedtek el a különböző 
gazdasági létesítmények. Feltártunk három szabadtéri 
kemencét, három kutat és több különböző alakú tároló
gödröt. 

A szabadtéri kemencék előtt nagyméretű hamus
gödrök voltak. A kemencék platnijába, a jobb hőtartás 
miatt állatcsontokat és összetört edények cserepeit ta
pasztották. Ezeket a kemencéket valószínűleg agyagedé
nyek kiégetésére használták. 

A falu vízszükségletét azokból a kutakból biztosít
hatták, amelyeket a kemencék környékén tártunk fel. A 
kemencék szerkezete azonos volt. Mindegyik nagymé
retű, kb. 4 m átmérőjű, kör alaprajzú. A metszetre bon
tás során megfigyelhető volt, hogy a teljes keresztmet
szet kiásása után csak egy kisebb, egy-két méter nagy
ságú, kör vagy téglalap átmetszetű lemenő részt hagy
va, a kutak széleit feltöltötték. Mivel a talajvíz szintje 
több, mint 6 méter mélyen volt, sem kézi, sem gépi erő
vel nem tudtuk teljes egészében kibontani a kutakat. 
Leletanyag leginkább a felső egy méteres betöltésekbó1 
került elő, az alsóbb rétegek szegénysége arra utal, hogy 
használat után a kutakat félig betemették, majd szeme
tesgödörként használták tovább. 

Az épületek között több téglalap alakú gödröt talál
tunk, melyek hamuval, különböző olvadékokkal és sa
lakkal voltak feltöltve, bizonyítva a településen folyó 
fém- és agyagmegmunkálást. 

A lakó- és gazdasági objektumoktól délre nagy ki
terjedésű árokrendszert tártunk fel .  Az árkok nagy va
lószínűséggel egy karámrendszer alapjait képezték. A 
karámok kb. 1500 m2-es, téglalap alakú területeket zár
tak körbe, egy kivételével, amelyik hasonló kiterjedésű, 
de kör alakú volt. Az árkok által határolt egyes terüle
ten belül mindössze egy-egy objektumot találtunk, la
kóházat, két kutat, egy szabadtéri kemencét. Az árkok 
ugyan metszik egymást, de valószínűleg egyszerre vol
tak-használatban. 

Az árokrendszertó1 délre megtaláltuk a falu teme
tőjét. Szelvényünkbe a temető keleti széle esett bele, az 

202 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

eddig lehumuszolt területen mintegy 150 sírt vagy sír
foltot figyeltünk meg. A 2003-as szezonban 122 sírt si
került feltárnunk. A sírokat három csoportba lehet osz
tani. A legkeletibbek mintegy 40-50 cm-rel a többi fö
lött helyezkedtek el még a humuszrétegben, és általá
ban K-Ny-i tájolásúak voltak. A másik két csoport sír
j ai mélyebben helyezkedtek el, így jól megfigyelhetőek 
voltak a sírgödrök foltjai is. Ezek a sírok, nagyjából fe
le-fele arányban K-Ny-i, illetve É-D-i tájolásúak vol
tak. A szuperpozíciók alapján az É-D-i tájolásúak a leg
korábbiak, míg a magasabban lévő K-Ny-iak a legké
sőbbiek. Mellékletanyaga mindhárom csoportnak igen 
szegényes. Mindössze néhány fülbevaló, övcsat és kés
maradvány került elő. A temető Ny-i irányba még foly
tatódik, így a mostani meddőhányó alatt még remél
hetőleg ugyanennyi sírt sikerül a következő idényben 
feltárni. 

A szarmata településnek csak kis része esett a szel
vénybe. Az avar falu objektumai között csak egy lakó
házat, egy szabadtéri kemencét és néhány méhkas ala
kú tárológödröt sikerült feltárnunk. Feltártunk még egy 
három ágból álló, kb. 15 m átmérőjű körárok felét, an
nak bejárati részével. Az avar temetőtől délre, a humu
szolás után egy több, mint száz méter hosszú, négy mé
ter széles árok nyomai bukkantak elő. Ez a sáncmarad
vány valószínűleg a szarmata településhez tartozik, de 
időszűke miatt feltárása csak a következő szezonban lesz 
lehetséges. 

SZABÓ LÁSZLÓ 

1 2 8 .  Dévaványa, S ima-sziget, Tálagyi átjáró 
( MRT 6 .  k. 3/63  l h . )  
( Békés megye) Ő 
2003. szeptember 1-15.  között megelőző feltárást vé
geztünk a lelónelyen. A munkára gázvezetéképítés miatt 
került sor. A gázvezeték nyomvonala 250 m hosszan, 3 
m szélesen szelte át a lelónelyet, ahol korábban neoli
tikus telepet és 10-11 .  századi sírokat tártak fel. A mos
tani munka során semmilyen régészeti objektumot nem 
találtunk. Mindössze néhány őskori szórvány kerámia
töredék van a leletanyagban. 

1 2 9 .  Dévaványa határa 
( Békés megye) Ő, V, Sza 

MEDGYESI p ÁL 

2003. március 28-án leletmentést végeztünk Dévaványa 
határában. 

Nagy-Köles-halom, Dombhát: A korábban nem is
mert lelónely a település belterületétől D-re, a Nagy
Köles-halom nevű határrész egy kisebb kiemelkedésén, 
kb. 100x50 m-es területen fekszik. Valamikor víz vehet
te körül. A kisszámú, pontosabban meghatározhatatlan 
őskori edénytöredékek között sz_ürke, korongoJatlan 
edényoldalak és edényfenekek voltak. A MOL vezeték 
nyomvonala 70 m hosszan szeli át a lelónelyet. 

Nagy-Köles-halom, Bányagödör: A lelónely a telepü
lés belterületétó1 D-re, a Nagy-Köles-halom nevű határ
rész egy kisebb kiemelkedésén, kb. 100x50 m-es terüle
ten fekszik. Valamikor víz vehette körül. A kisszámú, 
talán vaskori és szarmata kori edénytöredékek között 
szürke, korongolatlan edényoldalak és edényfenekek vol
tak. A MOL vezeték nyomvonala 80 m hosszan és 3 m 
szélesen szeli át a lelónelyet. 

Tálagy, egykori Gyűjtő-tanya: A lelónely a település 
belterületétől K-re, a Tálagy nevű határrész egy kisebb 
kiemelkedésén, kb. 120x100 m-es területen fekszik. Va
lamikor víz vehette körül. A kisszámú, szarmata edény
töredékek között nagyon kopott, szürke, korongolatlan 
edényoldalak és edényfenekek voltak. A MOL vezeték 
nyomvonala 130 m hosszan, 3 m szélesen szeli át a lelő
helyet, majdnem derékszögben elkanyarodva. A megelő
ző régészeti feltárást 2003. szeptember 16-19. között vé
geztük el. A lelőhely területén 3 m szélességben végez
tünk feltárást a nyomvonal által érintett szakasz teljes 
hosszán. A feltárás során régészeti lelet nem került elő, 
és régészeti korú objektumok nyomára sem bukkantunk. 

Munkatársak: Havassy Péter, Medgyesi Pál, Nagy 
Dániel. 

GYUCHA ATTILA - LISKA ANDRÁS 

1 30 .  Domaszék, homokbánya 
(Csongrád megye) Ő, Sza , Á, Kk, ú 
A kutatásra kijelölt terület az 55-ös számú főút 14+500 
méterénél, az országúttól D-re kb. 100 m-re helyezke
dik el. A két blokkból álló terület nagysága 48,07 ha. A 
terület alapvetően homokos, a Duna-Tisza közére jel
lemző futóhomokos felszínű. A homokdombok mellett 
a terület másik fontos természetföldrajzi adottsága a víz
közelség. 

A leendő homokbánya területén - őskori, szarma
ta, Árpád-kori, késő középkori és újkori felszíni telep
nyomok alapján - hét lelónelyet regisztráltunk. 

1 3 1 .  Dunakeszi , Duna sor 28.  
(MRT 9. k. 5/9 l h . )  
( Pest megye) Ró 

SzALONTAI CsABA 

A késő római kikötőerőd Dunához lefutó D-i zárófalának 
műemléki helyreállításához két ponton kellett még ré
gészeti kutatást végeznünk, amelyre 2003. augusztus 16-
17-én került sor. A már elkészült ház pincéjében a kise
rőd D-i falának megmaradt tetejét megtisztítva kiderült, 
hogy - a saroktoronyhoz hasonlóan - eredetileg itt is 
kialakítottak egy vízszintes felületet, amelyre nagy va
lószínűséggel keskenyebb és rosszabb minőségű falat 
húztak. 

A D-i zárófal É-i oldalán egy 150x120 cm nagyságú 
szondaárkoL nyitottunk, amelybe1L feltártuk a _faL mö
gött megmaradt rétegsort. A humuszos feltöltés alatt, 
közvetlenül a magasan megőrződött fal mellett 160 cm 

203 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

vastagságban egy vastag, laza habarcsos omladékréte
get találtunk, amelynek alján a falból származó nagyobb 
kövek feküdtek. Alatta már a római kori vékony humusz
réteg került elő, amelynek tetején tetőtégla töredékek 
feküdtek. Az egykori humuszréteg leletben különösen 
gazdag volt. Benne nagy mennyiségű csont- és kerámia
töredéket, egy kidobott csontfésű darabjait valamint egy 
tegula töredéken bekarcolt játéktáblát találtunk. Mindez 
arra utal, hogy a humuszra a kikötőerőd használata so
rán nagy mennyiségű hulladék került. 

1 3 2 .  Dunaszekcső, Várhegy, Török-lyuk 
( Ba ranya megye) Ő, Ró, ú 

MRÁv ZsoLT 

2003 .  július 7-12. között végeztünk kutatást az 1860-
ban a löszbe vájt járatban. Cél a mesterséges járat alak
jának feltérképezése, valamint rendeltetésének és ko
rának megállapítása volt. A függó1eges akna alját elér
tük, oldalfülkéjét végleg kitisztítottuk. A vízszintes já
rat betöltésének eltávolítását folytattuk, de az eredeti 
padlót elérni sehol nem tudtuk. 

Rendeltetését tekintve kizárhatjuk a pinceként va
ló használatot. A kemény löszbe vájt, viszonylag nagy 
mennyiségű anyagmozgatással járó munka csak a véd
műrendszerhez való kapcsolódás feltételezését enged
né meg. Megváltoztatva azonban tavalyi véleményün
ket a barlang rendeltetését már nem egy védműrend
szerhez kapcsolódó víztározóban jelöljük meg. A bar
lang kutatásunk előtti állapota ugyanis egy természe
tes módon keletkezett, löszben előforduló, valószínűleg 
eredetileg is széles litoklázis mesterséges kitágításának, 
majd több hullámban történt visszatöltésének - vissza
töltődésének eredménye. 

Korát tekintve tehát teljes egészében újkori alaku
lat, melynek betöltésében másodlagos helyzetű őskori, 
római kori, elsődleges helyzetben pedig újkori leletek 
voltak. 

A leletek a BMMI Régészeti osztályának gyűjtemé
nyébe kerültek. A leló11elyen az eredeti állapotok a Du
na-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága egyetértésével 
visszaállításra nem kerültek, viszont a barlang bejáratát 
vasráccsal újra lezártuk. A lelónely tehát újkori (1711 
utáni) . 

Munkatárs: Pozsárkó Csaba. 
GÁBOR ÜLIVÉR 

1 3 3 .  Dunaszentgyörgy, Vörösmarty utca 8.  
(To lna megye) N 
Az 1960-as évek feltárásaiból (E. Horváth Jolán 1961, 
Kelemen Márta 1966) ismert népvándorlás kori temető 
területén a Vörösmarty u.  8. számú ház telkén parkosí
tás közben újabb sír került elő. Az udvar szintjéhez mér
ve 40 cm mélységben, az É-=-D-i iI"ánytól néhány fokkal 
eltérő tájolással, lábbal délnek fekvő, nyújtott vázat ta
láltam. Koponyája hiányzott. Melléklete egy kb. 5 cm 

átmérőjű vaskarika a medencén, valamint egy vas kés
penge a bal kézfejtől lefelé, a combcsont mellett volt. A 
lábfejnél marha(?) csontokat találtam. 

1 3Li .  Dunaújváros, Rácdomb 
( Fejér megye) B,  Á. Kú 

Vrzr MÁRTA 

Az Intercisa Múzeum 2003. október 22. és december 4 .  
között megelőző feltárást végzett a dunaújvárosi Rác
dombon, a Mohácsi utca 7. számú ingatlanon (2146/1 
hrsz. ) .  Az ásatást az tette szükségessé, hogy a tulajdo
nos a telek északi részén új házat akar építtetni. 

A mintegy 16x17 méteres felületen végzett feltárás 
megerősítette azt a korábbi megfigyelést, hogy a Rác
domb északi fele a neolitikus és bronzkori megtelepe
dés korában mintegy 3-3,5 méterrel magasabban volt 
az őskori települések szintjénél. Ennek megfelelően ős
kori rétegeket nem találtunk, mindössze néhány gödör
bó1 került elő a nagyrévi és a Vatya-kultúra leletanyaga. 
A területet a későbbiek során is elsősorban földnyerő
helynek használták, a bolygatottságra jellemző, hogy a 
felület legnagyobb részén 1 méteres mélységig 20. szá
zadi feltöltést találtunk. Alatta a korábbi 18-19.  századi 
feltöltés helyenként 1 méter vastagságban fedte az igen 
változatos felszínt. 1,5-2 méteres mélységben Árpád
kori, illetve 17-18. századi kemencék kerültek elő. Kb. 
10 m2-es felületen sikerült megfogni a 17-18. századi 
járószintet, amelyen megmaradtak egy nyíltszíni kemen
ce maradványai, illetve a körülötte elhelyezkedő cölöp
lyukak és egy gödör. A telek É-i oldalán az 1950-es évek
ben épített, kb. 2 méter magas támfal elbontása során 
6-8 m3, a rómaiak által Intercisába szállított budai mész
követ találtunk. A kőanyagot az Intercisa Múzeum kő
tárában helyeztük el. 

Az ásatáson részt vett Haraszti Gabriella és Késmár
ky Rita restaurátor. 

1 3 5 .  Dusnok határa 
( Bács-Kiskun megye) Sza , Á. Kk 

KESZI TAMÁS 

2003 decemberében végeztünk terepbejárást a Dusnok 
és Nemesnádudvar között tervezett gyorsforgalmi út 
mintegy 10 km hosszú nyomvonalán 200 m szélesség
ben. Munkánk során tíz új régészeti lelónelyet találtunk, 
ezek közül öt belesik a nyomvonalba, öt pedig a nyom
vonal közelében helyezkedik el. 

Mart-háza-dűlő: A nyomvonaltól mintegy 100 mé
terre Északra, egy ÉNy-DK irányú, a környezetéből eny
hén kiemelkedő dombhát északi oldalán gyűjtöttünk né
hány edénytöredéket, nagy szóródásban (50x80 m) .  Sű
rűsödési pontot nem tudtunk megfigyelni. A gyér szá
mú leletanyag finoman iszapolt, korongolt, vöröses szí
nű, 16-18 . századi, kisméretű töredékekbó1 állt.-

Szúnyogosi-dűlő: A nyomvonal és a tó1e északra hú
zódó patak között hoszan elnyúló ÉNy-DK irányú 
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dombháton kb. 800x900 m hosszan gyűjtöttünk rend
kívül gazdag szaramata leletanyagot. A leletanyag alap
ján a szarmata település a Kr. u. 2-4. századra keltezhe
tő. A dombhát földút közeli részén szórványosan Ár
pád-kori cserepek is eló'kerültek. Találtunk továbbá né
hány őrlőkőtöredéket, áglenyomatos paticsdarabot és 
egy kova pengét is. 

SOMOGYVÁRI ÁGNES - v. SZÉKELY GYÖRGY 

1 36 .  Ebergőc határa 
( Györ-Moson-Sopron megye) B, Ró, Á, Kö 
2003. december 4-5-én terepbejárást végeztünk a köz
ség területén. A közigazgatási határt Röjtökmuzsaj feló1 
értük el, ahonnan egy kiterjedt lelőhely (Zsebedomb) 
folytatódik az Ikva jobb partját kísérő magasparton. A 
két község határán fekvő „csorgó-bio-szennyvíztisztító" 
előzetes feltárását már - DVK telep, urnamezős temető 
- elvégezték. A magaslat viszont - egészen a belterület 
határáig hol ritkásan, hol sűrűbben, tartogatott közép
ső bronzkori, római, Árpád-kori kerámiát (Sülös) . 

A falu temploma körül a murvával terített felüle
ten nem találtunk leletet. A templom szentélye 13.  szá
zadi. Terepi elhelyezkedése nem szokványos, viszony
lag alacsony dombocska, az Ikva árteréből csupán né
hány méterrel emelkedik ki, talán egy régóta használt 
átkelőhely mentén. A környező kiskertekben sem virí
tottak leletek, bár ettó1 függetlenül lehetett falu a kö
zépkorban a mai helyén, annál is inkább, mert szem
ben az Ikva túlparti magaslata, Kislózs-pusztától Ny-ra 
középkori, Árpád-kori lelónely. Bár maga a puszta is fel
tételezhetően az, megvizsgálni - a vad kuvaszok kitöré
seitó1 tartva - nem tudtuk, másrészt körben gazban áll
nak újkori „romok". A 096 hrsz-ú árok, a valamikori ma
lomárok túloldalán húzódó, közel azonos magasságú 
„sziget" szintén lelónelygyanús, de a magas fűben lele
tek nem bukkantak fel. 

A falutól DNy-ra fekvő magasabb térszínen jóné
hány kiemelkedést vizsgálva csak a Temető-domb előtti 
(temetőtó1 10 m-re ÉK-re) a szántásban találtunk beásás 
foltjait, igaz leletek nélkül. Tovább Ék-felé, a málnás
ban, a mellette húzódó szántásokban (a Gyepszél zárt
kertjeiben) egészen a szeméttelepig, középkori kerámia
töredékek. Késő középkori leletek, köztük egy aranyo
zott lemez került elő az Ikva jobb parti magaslatán, a 
Kerek-réten őskoriak ugyancsak. Ny-felé egy kazal ma
radványai mellett római anyag: 2 kerámiatöredék, vas
salak, 2 tegula - már közvetlen az ÉÉK-DDNy-i irányú 
erdősáv mellett, ami egyúttal a közigazgatási határ. Et
tó1 a Lózsi-úti-dűlóóeli lelőhelytó1 É-ra 50 m-re egy szi
get talaja nem vizsgálható a magas fűtől és nádtól. 

A térképen a vizsgált terület D-i határán szigetsze
rű magaslat vonta magára a figyelmet. Távolról úgy tűnt, 
szántóföldi művelés alatt áll. Régészeti szempontból na
gyon ígéretesnek Játszott, viszont a területen keresztül, 
a rendelkezésünkre álló gépkocsival nem tudtuk elérni. 
A lelónely késő bronzkori (urnamezős) magaslati telep. 

A legmagasabb ponttól K-re, a fennsíkon, ahol az eró
zió nem pusztította le kavicsig a talajt a kukoricatarló
ban, bőségesen gyűjthettünk volna nagyméretű kerá
miatöredékeket. A leló11ely a Bruttor-ér hajdani szabá
lyozás (árokba kényszerítés) előtti meder öblét uralja D 
felől. (Vargyas) Őskori leló11elyet találtunk közvetlen az 
öblözet partján, keskeny peremén is, alacsonyabb síkon. 
(Jutás) A Vargyastól Ny-felé húzódó magaslatok felül 
furcsa mód teljesen üresek voltak, a láblejtőn voltak la
kottak pl. Nagyrét őskori, Árpád-kori, késő középkori le
lőhely a 016/20 hrsz-ú dűlőút mindkét oldalán, a na
gyobb része Nagylózs közigazgatási területén. Távolabb 
Ny-felé a Bruttor-érre kiérve a dombok közül két jelen
tősebb leló11elyet hagy maga mögött. A jobb parton a 
Puszta-díilőit (I) egy római, Árpád-kori, késő középkori 
lejtőt, kukorica tarlóban és vetésben. Szemben pedig a 
szántásban, vetésben őskori, római kori, középkori a 
„Hegy" keleties lejtőjén. Ez az előzőnél jóval ritkább, ta
lán közvetlenül az ér partján lehetett sűrűbb. A Bruttor
ér a Puszta-dűlóóen (II) egy kisebb magaslatot is körül
csorgott, közvetlenül a 016/20 hrsz-ú dűlőút Ny-i olda
lán. Kevés római kori házikerámia, több tegula és imbrex: 
a homokos talajon római telep. 

Munkatársak: Marton Tibor, Stibrányi Máté régé
szek, Szabó Zoltán, Kiss Csaba régésztechnikusok. 

1 3  7. Ebes, Zsong-völgy 
(Hajdú-Bihar megye) Szk, Sza , H, Á 

GÁBOR OLIVÉR 

2003. szeptember 2. és december 9. között megelőző 
feltárást végeztünk 35 942 m2 területen. A lelónely az 
Ebes községtó1 K-re (az ebesi Ipari Park területén), a 4-
es főúttól D-re, a MOL Bázisteleptó1 É-ra található. Ny 
felől egy mély patakvölgy határolja le, É felé pedig egy 
K-Ny-i irányban húzódó mélyedés. A lelónely K-i kiter
jedését - ásatás hiányában - nem tudtuk pontosan 
megállapítani, de nagy valószínűséggel a K-Ny-i irányú, 
a MOL telephez vezető bekötőút túloldalán is folytató
dik, a földhát teljes területét elfoglalja. 

A megelőző feltárás során 1755 stratigráfiai egysé
get különítettünk el, melyeket 761 objektumhoz rendel
tük hozzá. A leló11elyen alapvetően négy, egymástól jól 
elkülönülő időszak régészeti jelenségeit tártuk fel. (Lásd 
az illusztrációkat a 206. és a 207. oldalon! )  

Korai vaskor (Szkíta időszak, Kr. e .  7-6. sz.) 
A megye eddigi legnagyobb kiterjedésű kora vaskori te
lepülését sikerült feltárnunk. A település meglehetősen 
laza szerkezetű volt, ugyanis az ehhez az időszakhoz tar
tozó mintegy 70 objektum a teljes felületen szóródott. 

Elsősorban tároló- és hulladékgödröket, valamint 
egy-két nagyobb méretű, eredetileg agyagkitermelésre 
használt gödröt tártunk fel, melyek félig földbe mélyí
tett házakhoz tartoztak. A félig földbe mélyítetL házak 
között két alapvető típust tudtunk elkülöníteni. Első
sorban lekerekített, vagy kissé szabálytalan téglalap ala-
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1 03 . 0 0  

0 

1 02 .96 1 0 02 [ 
( 002) 

1 m 

Ismeretlen kel tezésű (valószínűleg szarmata )  gödör 
gyermek vázáva l ( 2 .  obj . /32 .  str.) 

�2.74 

A 1 02.70 

0 

B 
1 ot:: 

1 m 

102.74 

Római császárkori (szarmata) gödör betemetett, majd 
paticcsal beborított gyermek vázával ( 4 5 .  obj . /  1 2 .  str.) 

10\.95 
' 

A 

B 
1 1 _ 102.82 

'. 384 l 
A/ 103.26 

1 03.28 

� 
'. 059J 

í 3 6 1 '-

1 03. 1 2  

0 l m  [ 
Középső vaskori ( ? )  á ldozati kút, ülve eltemetett 

felnőtt férfi vázával ( 1 6 .  obj . )  

0 l m  
103.33 

Vaskori ( ? )  kút felső részébe eltemetett, zsugorított 
helyzetű váz (92 . obj . /403 .  str.) 

1�2.88 

\ �  
I (940) 

0 1 m d 
Róma-i császárl\ori ( sz-aTm-ata) méhl\as alakú göaöT,Cl 

gödör felső széle alá betemetett fel nőtt vázával 
(4 1 5 .  obj . / 1 392 .  str.) 
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kú, maximum 20-30 cm betöltéssel rendelkező háza
kat tártunk fel. Előfordult azonban egy-két kerek, vagy 
ovális, középső oszlophelyes, sátorszerű épület is a te
rületen. A telephez tartozó kutakat is feltártunk, me
lyekben ácsolt faszerkezet nyoma nem volt megfigyel
hető. Az időszakból előkerültek kerek aknájú kutak is, 
melyek közül az egyik különösen gazdag leletanyagot 
tartalmazott. 

A leletanyag elsősorban az úgynevezett Szentes
Vekerzug időszak jellegzetes, kézzel készült (hordó ala
kú fazekak, behúzott peremű tálak) és szürke korongolt 
(felhúzott szalagfüllel ellátott, kettőskónikus testű, fü
les bögre) kerámiából, valamint állatcsontból állt. A há
zak leletanyagában előkerültek még őrlőkövek, kiégett 
agyagtapasztás-darabok, kevés csiszolt csonteszköz és 
pattintott kőeszköz mellett orsógombok is. Az egyik gö
dörbó1 előkerült egy jellegzetes, bronz, háromszög ala
kú, köpű nélküli nyílhegy is. 

Római császárkor (Szarmata időszak, Kr. u. 2-3. sz.): 
A feltárt objektumok kb. 70%-a ehhez az időszakhoz köt
hető. A császárkori objektumok a feltárt mintegy 3,6 
hektáros terület teljes egészén megtalálhatók voltak. A 
feltárt objektumok alapján egy teljes szarmata falu ké
pe rajzolódott ki. A település nagyméretű, téglalap ala
kú, félig földbe mélyített, középső oszlopsoros hosszúház 
köré szerveződött. Kettő a terület K-i felében, kettő pe
dig a Ny-i szélén egymás közelében helyezkedett el. Az 
ötödiket a felszín ÉNy-i felében sikerült feltárni. Az egyik 
házhoz kapcsolódóan 5 cölöplyukból álló konstrukció 
(szélfogó, kerítés?) nyomát figyeltük meg. 

A házakhoz igazodtak a mély, V-alakú árkok. A te
lepülést valószínűleg a többszörös - néha 8-9 ároksza
kaszból összetevődő - bonyolult, egymást keresztező 
árokrendszerek tagolták és határolták. Ezeken kívül a 
felszín DK-i felében több, lekerekített téglalap alakú te
rületet határoló sekély árkot is feltártunk, melyek felté
telezhetően valamilyen célból körbekerített területek 
(karámok?) alapárkai lehettek, bár cölöpnyomokat az 
árkok aljában egyetlen esetben sem figyeltünk meg. 

A házak környezetéhez tartoztak a javarészt kerek, 
méhkas alakú tároló-, illetve hulladékgödrök. Fó1eg a 
falu Ny-i szélén feltárt méhkas alakú gödrökben gyako
ri jelenség volt egy vagy több kutya eltemetése. Egy eset
ben egy nagy méhkas alakú gödör fala mellett egy fel
nőtt ember csontvázát is kibontottuk. 

A településszerkezet szerves részét képezték az igen 
mély kutak. Ezeket vagy lekerekített téglalap alakú, vagy 
kerek aknával ásták. A kutak bontását minden esetben 
jóval a talajvízszint alatt fejeztük be, de egyetlen eset
ben sem bukkantunk a kút stabilitását és tartósságát nö
velő faszerkezet nyomaira. A téglalap alakú aknájú ku
tak esetében a két hosszanti falon egymással szemben, 
egymástól kb. 30-40 cm-re, a kút falában vízszintesen 
rögzített (beásott) gerendák nyomait figyeltük meg. Ezek 
talán a vízkiemeléssel hozhatók összefüggésbe. A kutak 
között akadtak másodlagosan is használt, speciális funk-

ciójú objektumok is. Ezekben a kutakban 2,5-3 m mély
ségben állatok csontvázait találtuk meg (kutya, juh). Egy 
esetben előfordult, hogy egy kb. 1,9 m magas férfi ülő 
helyzetben letemetett váza került elő kb. 2,5 m mélyen. 
A felnőtt férfi koponyájával egy magasságban találtuk 
meg egy kutya vázát és egy gyerek koponyáját. A vázak 
fölött és között nagy mennyiségű égett agyagtapasztás 
és elsősorban szarvasmarha csontjai kerültek elő. 

Ezeket a kutakat áldozóhelyeknek határozhatjuk 
meg. 

Sekély, kerek gödrök között is találtunk olyanokat, 
melyekben gyerekek melléklet nélküli csontvázai kerül
tek elő, többnyire nagyobb mennyiségű paticcsal lefed
ve, illetve körülvéve. Ezeknek a kerek áldozati gödrök
nek a datálása rendkívül problémás, ugyanis a paticson 
és az embercsontokon kívül semmilyen datáló értékű 
leletanyag nem került elő beló1ük. A kora vaskori vagy 
a császárkori keltezés tűnik valószínűnek, a településen 
elfoglalt helyük/helyzetük és betöltésük alapján. 

A római császárkorra datálható a felszín ÉNy-i felé
ben hatalmas méretű fekete, humuszfoltként j elentke
ző objektum is. Az eleinte humuszlencsének tartott je
lenséget, megfúrása után, Sümegi Pál kétségtelenül ter
mészetes humuszakkumulációnak tartotta. A belevágott 
szonda azonban kimutatta, hogy leletanyagot is tartal
mazó, hatalmas méretű agyagkitermelő és előkészítő gö
dörről van szó, melybe a patakvölgy feló1 bevezethet
ték a vizet. 

A császárkori időszakra keltezhető temetkezéseket 
is feltártunk. Egy DDNy-ÉÉK-i tájolású kettős sírban 
egy felnőtt férfi és nő feküdt nyújtott pozícióban. Elő
került egy kisgyerek bolygatott sírja is, mely a felszín 
DK-i sarkában lévő árokrendszer egyik szakaszára volt 
ráásva. Mindkettó'ben szürke színű korongolt bögre ke
rült elő mellékletként. A kettős sírban a férfi nyakában 
vastorquest viselt, a medencéjén pedig D-alakú vascsa
tot találtunk. 

A felszín ÉNy-i sarkában bukkantunk rá az első kör
árkos temetkezésre. Sajnos, egy szürke korongolt kor
són és egy vaskés töredékén kívül csak az üres sírgödröt 
és a rablógödröt tudtuk feltárni. 

Az egy-két császárkori objektumból előkerültek ép 
tordírozott és bunkósvégű töredékes ezüst karperecek. 
Ezek a hulladékgödörben kissé idegen tárgyak is arra 
utalnak, hogy a körárkos sírokat nem sokkal a temetke
zés után kirabolhatták. 

Néhány objektumot a beló1ük előkerült jellegzetes 
kavicsos soványítású hullámvonaldíszes kerámia alap
ján, úgy tűnik, a 4. század végére/5. század elejére da
tálhatunk. 

9. század 
A császárkori után a 9 .  századi település volt a legna
gyobb kiterjedésű. A nagyon laza szerkezetű település
struktúra alapelemei a félig földbe mélyített, cölöpszer
kezetes, lekerekített négyzet alakú házak többnyire tég
lalap alakú kemencével, vagy csak tűzhellyel. 
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Ebbó1 az időszakból több szabadtéri kemence is elő
került. Néhány esetben a kemence szájához egy nagy
méretű, mély munkagödör is csatlakozott. A kemencék
nek gyakran nem volt alapozása, illetve gyakran előfor
dultak állatcsont alapozású kemencék. 

A 9. századi házak és kemencék leletanyagából sütő
harang-töredékek is eló'kerültek. A 9. századra keltezhe
tő hulladék-, vagy tárológödör viszonylag kis számban ke
rült elő. Ehhez a településhez is több kút tartozott. Ezek 
a kutak többnyire kerek aknájúak voltak, de csakúgy, mint 
a vaskoriak vagy a császárkoriak esetében, ebben az idő
szakban sem készítettek faszerkezetet a kutakba. A fa
szerkezet hiányát, minden időszakra vonatkozóan, való
színűleg a helyi sajátos talajadottságokkal magyarázhat
juk. Az altalaj ugyanis rendkívül kötött és szilárd sárga 
agyag volt, mely még 6 m-es mélységű kút esetében is 
stabilan állt. Ez a kemény, nem omlásveszélyes talaj szük
ségtelenné tette a faszerkezet készítését. 

A 9. századi települést hosszan, egyenesen lefutó, 
egymást derékszögben keresztező árokrendszer tagol
ta. Ezek az árkok több esetben metszették a négyzet ala
kú, félig földbe mélyített házakat. 

Árpád-lwr (11-12. század) 
Az Árpád-kori település alapelemeit a félig földbe mé
lyített, cölöpszerkezetes, téglalap alakú házak alkották. 
A házak sarkában kerültek elő az ovális, kerek, illetve 
néha téglalap alakú kemencék. 

Az Árpád-kori településhez is több szabadtéri 
kemence tartozott, melyek között előfordultak alapo
zás nélküli és cserépalapozásos kemencék is. 

A feltárt 3 ,6  hektáros terület ismeretében úgy tű
nik, hogy az Árpád-kori település nem annyira a patak
medret közvetlenül követő magasparton, hanem attól 
kissé keletebbre kezdődik. 

1 38 .  Elek határa 
( Békés megye) Sza , Á 

DANI JÁNOS 

A 2001-2002-ben megkezdett régészeti terepbejárást 
folytatva 2003-ban föképp az eleki határ északi, észak
keleti részét térképeztük fel. 28 új lelőhelyet találtunk, 
mellyel 56-ra emelkedett a regisztrált leló11elyek száma. 
Az 5200 hektárnyi területbó1 kb. 2500 hektárt sikerült 
bejárni. 

A leletek zömét az egykor széles folyómedrek 
magaspartjain találtuk. A leletanyag nagy részét jelleg
zetes, szürke korongolt szarmata, illetve hun kori, besi
mításokkal díszített kerámia adja. Jelentős számban ke
rültek elő Árpád-kori cserépüst, valamint bekarcolt hul
lámvonalakkal díszített edénytöredékek. 

A megtalált lelőhelyek egy része kis területű 
(50x50-70 m kiterjedésű), ahonnan alig egy tucat kerá
miát gyűjthettünk. Főleg a 11-13. századra datálhatók, 
típusát tekintve cserépbográcsok töredékei. A legtöbb 
lelőhelyre jellemző a malomkő- és őrló'kőtöredék előke-

rülése. Anyaguk vulkáni eredetű tufa és kemény kristá
lyos kőzet. 

A gyűjtött leletanyagot a békéscsabai Munkácsy Mi
hály Múzeum topográfiai gyűjteményében helyeztük 
el, feldolgozása (szakdolgozat) folyamatban van. A te
repbejáráson Kenéz Ágnes és Pópity Dániel szegedi ré
gészhallgatók voltak segítségemre. 

LICHTENSTEIN LÁSZLÓ 

1 3 9. Encs, Királydomb ( Kastélydomb)  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
2003. november 18-án Bodnár Tamás levéltárossal hely
színi szemlét végeztünk Encs település DK-i szélén, a 
Rozmaring utca telkeihez keletró1 csatlakozó legelő te
rületén. A legelőtó1 északra az Erdő-alja, délre a Falu
hely-dlílő nevek olvashatók a település helyrajzi számos 
térképén. A helybéliek a vizsgált területet Királydomb
nak vagy Kastélydombnak nevezik. 

Egy 1853-as térképen Encs déli részén, a Devecseri
patak mellett négyszögletes szigetszerű helyen kastély
maradványt jeleznek. Ezt a dombot a helybéli lakosok 
Királydombnak nevezik. 

A helyi tsz 1963-ban a domb egy részét elhordta, 
ekkor Kemenczei Tibor régészeti megfigyelést végzett 
a területen, ahol középkori cserepeket, kályhacsempé
ket is talált. 

Nováki Gyula és Sárközy Sebestyén Encs déli széle 
mellett a kilencvenes években az ártéren azonosította a 
dombot, friss bányászat nyomait lehetett megfigyelni. 
A területen sok őskori és kevés középkori jellegű csere
pet találtak. A dombot a bányászat miatt vár szempont
ból nem tudták értékelni. 

Bodnár Tamás levéltáros kutatásai alapján a kas
télyt 1621-ben említik először. Ezt követően a Kátai csa
ládé a kastély, tőlük veszik el az 1670-es években. A kas
télyt ekkor a Keglevich család kapja meg. E birtokosvál
tozással kapcsolatban született iratok alapján a kastély 
belső szerkezete, valamint környezetének épületei jól 
rekonstruálhatók. 

A helyszíni szemle során megfigyeltük, hogy a kas
tély belső területének keleti felét valóban el bányászták. 
Mintegy 1,8 m vastagságban bontották el a korabeli fel
színt. A belső terület nyugati fele viszont közel eredeti 
állapotában maradt meg. Mind az elbányászott keleti, 
mind a nyugati területeken igen sok kora újkori, vala
mint középkori kerámia- és kályhacsempe-töredéket 
gyűjtöttünk. 

A kastély erődítése a kastély mind a négy oldala 
mentén igen jól megfigyelhető árok, valamint az árok 
külső oldalán sánc. Legszemléletesebben a terület 2000. 
évi légi felvételein jelenik meg az erődítés. A Devecse
ri-patakot felhasználták az erődítés nyugati és déli ol
dalának védelmére. 

A kastélytól nyugatra lévő területen a sánG-nyugati 
széléhez kapcsolódóan téglaépület nyomai kerültek elő. 
A kastély belső területét tehénlegeló'ként használják, a 
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sánctól nyugatra lévő területet pedig szántóként. Az itt 
található föld alatti épületek veszélyben vannak, ugyanis 
a szántó területét tulajdonosa el akarja planírozni. A 
gyűjtött leletanyag a HOM régészeti gyűjteményébe ke
rült. 

1Lt0 .  Erdőtarcsa,  Templomi-tábla 
(Nógrád megye) U 

PUSZTAI TAMÁS 

2003 decemberében ivóvíz-beruházást megelőzően vé
geztünk terepbejárásokat. Erdőtarcsa határában, a Kál
lóra vezető út K-i oldalán, kb. 150x50 méteres terüle
ten gyűjtöttünk csekély mennyiségű edénytöredéket, 
melyek a lengyeli kultúrához köthetó1<. 

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

BÁCSMEGI GÁBOR 

A 2003. évi feltárás a Nemzeti Kulturális Örökség Mi
nisztériuma „Nemzeti Örökség Program 2003" pályá
zata és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum anyagi támo
gatásával történt. A kutatás célja a falu feltételezett ko
rai magjának próbaásatása volt. 

1998-1999-ben a falu egy részén Jan Tirpák a Nyit
rai Régészeti Intézet geofizikusa, 4,5 hektáron geofizi
kai méréseket végzett a falu pontosabb megismerése vé
gett. A mérések alapján térképre vetített anomáliák sze
rint látható, hogy a falu földbe mélyített építményei a 
Kis-Duna partján húzódva sűrűsödnek, majd a mai 11-
es út felé haladva, azaz a falu egykori templomához és 
temetőjéhez érve, egyre ritkulnak. A földbe mélyített 
építmények helyei, illetve az egyéb bolygatások, elvál
tozások nyomai néhol fészkekben, de leginkább szétszór
tan mutatkoznak. 

A feltételezett korai központ helyén két munkahe
lyen nyitottam árkokat, amelyeket a foltok megjelenése 
után egyes helyeken kibővítettünk. 

A kinyitott felület összesen 246 m2, ahol feltártunk 
négy házat, egy földbe mélyített kemencét, egy szemét
gödröt, két felszíni tűzhelyet valamint keskenyebb és 
szélesebb árkok részleteit, amelyek közül a szélesebbek 
biztosan vizesárkok voltak. 

A négy ház négyféle típushoz tartozott. Az első a 
már korábban is előkerült kürtős ház. Ez esetben a ház 
mélysége csak 40 cm. Mérete: 3 ,20x3,20 m. A bejárattal 
szembeni jobb sarokban volt a ház kó'bó1 épült kemen
céje. A kemencével szemközti falon helyezkedett el a 
kürtő, amelynek félig megmaradt nyoma jól látható volt. 

A második ház belső elrendezése eltér az összes ed
digi zsidódi háztípusoktól. Mérete: 3,20x2,50 m. Mély
sége: 87 cm. A ház hosszanti két oldalán padkát alakí
tottak ki. Az e gyik keskenyebb, mindössze -40 cm széles, 
ezt ülő padkának alakították ki. A szemközti oldalon egy 
szélesebb padka volt, amelynek a végébe építették a ke-

mencét. A padka szélessége 120 cm, magassága 30 cm 
volt. A padka végében kialakított kemence téglalap ala
kú 120x60 cm. Ezt a szélesebb padkát fekvőhelynek 
használhatták. Ezt a feltevést alátámasztja a padka szé
lessége, valamint a végében kialakított kemence. Eddi
gi kutatásaink során ez az első kemence, amely sárba 
rakott volt és a kövei is kisebbek voltak az eddigieknél. 
Érdemes tehát ismételten hangsúlyozni, hogy a ház 
kemencéje nem a ház padlójába volt mélyítve, hanem a 
padlótól 30 cm-rel magasabban a padka végében és ma
gasságában volt kialakítva. A ház további érdekessége, 
hogy mindkét padkáról, egymással szemben két-két vas
tagabb karó nyomát figyelhettük meg a felmenő falban, 
amely felért a felszínre. 

A harmadik ház csak enyhén, mindössze 20 cm-re 
mélyedt a földbe. Formáj a kissé trapéz,  mérete :  
4,20x3,80 m. Érdekessége, hogy a bejárat kivételével, a 
ház falánál körbe, a padló szintjétó1 mélyebben keskeny 
mélyedés fut, amelynek az alja egyenlőtlen. Azt a be
nyomást kelti, hogy felmenő deszka falú ház nyoma le
het. Ezt a benyomást kelti a ház bejárata is, ahol a kör
befutó mélyedés megszakadt és a bejárat két oldalán 
két oszlop lenyomata látható, de nem a padlóba mélyít
ve, hanem a padló szintjén. A ház közepén egy cölöp
lyuk volt. A padlón különösebb kiképzés nélkül tüzelés 
nyomát találtuk. A bejárattal szembeni felületen apró 
kavicsos padlószintet tapasztaltunk. 

A negyedik ház az igen ritka háztípusok közé tarto
zik. A hazai faluásatások során a zsidódit megelőzően 
eddig csak három helyen került elő hasonló. A kutatás 
az építmény korát minden esetben megtelepedésünk 
korai időszakához, a 10. századhoz köti és a jurta állan
dósult formáját látja benne. 

Ez az építmény vágja a trapéz alakú háznak az észa
ki sarkát. Az építmény formája kör alakú volt. A kör 
alakú folt megjelenésekor a betöltés minősége elvált egy
mástól. A kör szélén kb. 20-25 cm szélesen a folt betöl
tése barna kötöttebb agyagos föld volt, kisebb-nagyobb 
sárga agyagszemekkel. A betöltés többi része igen laza, 
vöröses színű, hamus feltöltődés volt, benne igen gaz
dag leletagyaggal. A kör alakú építmény széle teknősze
rű enyhe lejtéssel volt kialakítva, szélein többnyire ket
tős sorban elhelyezkedő karólyukakkal. A fal lejtésének 
alján a keleti oldalon egy cölöplyuk, a nyugati oldalon 
három cölöplyuk volt a padlóba vájva. A kör alja kékes
zöldes színű agyaggal vastagon volt tapasztva. A tapasz
tás a cölöplyukak körül is megfigyelhető volt. A kör észak
keleti oldalán két sekélyebb gödör helyezkedett el egy
más mellett. Az építmény belsejében tűzhely kialakítá
sának nem találtuk nyomát. A kör nagysága: 4x4,20 m. 

A földbe mélyített kemencét a löszbe vájták. A meg
szokottaktól eltérően nem a tűztér alja volt kitapasztva, 
hanem a kemence boltozata és oldalfala. Az átégések is 
ugyanígy mutatkoztak. A kemence alja nem volt átég
ve, csak vastagon borította a hamu- és faszénréteg. A 
kemence oldala és boltozata erősen át volt égve. Kövek 
nem erősítették a kemence belsejét. 
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A felszíni tűzhelyek közül az egyik kerámiadarabok
ból kirakott felület volt, vékony tapasztással 40 cm-re a 
j elenlegi felszín alatt. A másik egy U alakú, szélein na
gyobb kövekből kialakított tűzhely volt, apró folyami 
kaviccsal kevert vastag tapasztással. 

A vizesárkok oldalfalain jól megfigyelhetők voltak 
a víz által kialakított bemosódások rétegződései, ahon
nét pollenanyag vizsgálatára újabb lehetőségek adód
tak a mintavételre. 

A feltárt objektumok leletanyaga a kerámiaanyag 
alapján egységesen a 10-11 .  századra tehető. 

Az ásatáson részt vettek Kőrösi Andrea archeobo
tanikus, Farkas Zoltán, Jakab Attila, Tóth Andrea, Jan
kovics Norbert régészhallgatók. 

MOLNÁR ERZSÉBET 

1 Li 2 .  Fegyvernek, Hí l lér (Kavics-part) 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, R, B 
2003 május-júniusában a fegyverneki homokbányában 
folytatódtak azok a régészeti leletmentések, amelyek az 
előző esztendóoen, az illegálisan működő homokbánya 
falában jelentkezett beásások kibontásával kezdődtek. 
Jelen alkalommal a leló11ely váratlan rekultiválásával 
részben megsemmisült, illetve felszínre került objektu
mok feltárása volt a feladat. Az egykori meredek bánya
falat félkör alakban széles rézsűvel megszüntették, így 
viszonylag nagy felületen rajzolódtak ki az őskor külön
böző periódusaiból (újkőkor, rézkor, késő bronzkori 
gávai kultúra) származó objektumok. Ezek közül a 
neolitikus, nagyrészt telepgödrökbó1 eló'kerülő emlék
anyag (AVK és tiszai kultúra) mondható a legbősége
sebbnek. A hulladékgödrök mellett a tiszai kultúra egy 
kb. 6x4 m-es felületen paticsomladékkal mutatkozó ház
maradványát is dokumentáltuk. 

Munkatársak: Cseh János, Polgár Zoltán, Tárnoki 
Judit régészek, Hegedűs Gabriella gyűjteménykezelő. 

1 Li 3 .  Fehérvárcsurgó, Kísvár-domb 
( Fejér megye) V 

CSÁNYI MARIETTA 

Fehérvárcsurgó község ÉNy-i végétó1 ÉNy-ra kb. 3 km
re, a Gaja-patak jobb (Ny-i) partja felett emelkedik a 
Kisvár-domb. Az irodalomban és egyes térképeken Kis
vár-hegy néven is szerepel. 1950-ben, nem méretará
nyosan, vázlatosan felmértem.7 Az 1980-as években 
többször is bejártam a környéket és az 1 :10 000-es tér
képre vázlatosan bejelöltem a Kisvár-domb és a Keresz
tes-hegy őskori telepének kiterjedését. 

1989-1990-ben Jungbert Béla végzett itt ásatást. Át
vágta a Kisvár-domb Ny-i végében lévő rövid sáncot és 
a hegytető K-i nyúlványát elválasztó árkot, valamint a 

7 NOVÁKI GY.: Fejér megye őskori földvárai. ArchÉrt 79 (1952) 3-
19. 
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K-i teraszokon két egykori ház nyomait tárta fel. Vala
mennyi a kora vaskorba datálható,8 de a felszínen kö
zépső bronzkori, az urnamezős kultúra késői fázisába 
tartozó és római kori cserepek is találhatók. 

A terület felmérését 2003. március-április hónap
ban, az időjárástól függően elosztva, összesen négynapi 
terepmunkával végeztem el, egy segítséggel, amit a szer
kesztés és rajzolás követett. A Bakony-hegység K-i vé
gében a Gaja-patak jobb (Ny-i) partjától kezdődően egy 
nagy fennsík terül el, jelenleg vadvédelmi terület. Át
mérője K-Ny irányban kb. 2 km, É-D-i irányban kb. 1 , 1  
km. A fennsík KDK-i végébó1, keskeny hegynyereg után 
nyúlik ki a Kisvár-domb, önálló hegyként. Az egész te
rület és messze környéke erdő. A 18. században erdő, a 
19.  század közepén szántóföld, a 20. századtól azonban 
ismét erdő borítja.9 

A Kisvár-domb fennsíkjának alakja nagyjából há
romszög alakú, de oldalai erősen kanyarognak. Körös
körül igen meredek, több helyen sziklás hegyoldal öve
zi. Mélyen az ÉK-i széle alatt a Gaja-patak völgye húzó
dik. A fennsík legmagasabb része a Ny-i végében emel
kedik, innen K irányába egyenletesen lejt, K-i vége 45 
m-rel alacsonyabb szinten van. Az őskori vár két részre 
oszlik. Ny-i fele a nagyobbik, a K felé eső kisebbik rész 
jóval rövidebb és keskenyebb. A vár Ny-i vége keskeny 
hegynyergen át függ össze a nagy fennsíkkal. Ez az egyet
len könnyen támadható oldala, ezért itt egy magas sánc 
védte. A sánc hossza 60 m, belső magassága eléri a 2 m-t, 
de a DK-i vége már alig észrevehető. A sánc külső olda
la alatt mély, természetes eredetű árok húzódik, mely
nek felső vége a keskeny nyeregben végződik. Ezt hasz
nálták fel az őskorban. A nyergen át a vár területébe 
újkori földút vezet, feltöltötték az árkot, és lefaragták a 
sánc É-i végét. Ezért ezen a rövid szakaszon már nem 
az eredeti őskori állapotot találjuk, az egykori kapunyí
lás alakja bizonytalan. 

A sáncot 1989-1990-ben Jungbert Béla egy kutató
árokkal és szelvénnyel átvágta, ennek nyomát j elenti a 
sáncba mélyedő 12 m széles, 15 m hosszú nyitott gödör. 

Sáncot máshol az egész vár területén nem találunk. 
Az egykori őskori telep szélét a rendkívül meredek hegy
oldal felett kanyargó, jól meghatározható, természetes 
hegyperem jelenti, ehhez alkalmazkodva a telep alakja 
szabálytalan. 

A vár másik, jóval kisebb része a keskeny K-i nyúl
ványt foglalja magába. A két várrész között árok húzó
dik, ezt azonban középen (bizonyára az újkorban) fel
töltötték, ahol földút vezet be a K-i várrész be. Az árok a 
két vége szerint természetes eredetűnek tűnik, amelyet 
az őskorban nyilván még mélyítettek is, de az említett 
feltöltés miatt az eredeti alakját nem ismerjük. Jungbert 

8 RégFüz 43 (1991) 9„ 44 (1992) 8-9„ Alba Regia XXVI (1997) 188, 
191. 

9 I. katonai felmérés X / XIX. II. katonai felmérés 52 / XXIX, 1847. 
III. katonai felmérés 5060/ 4, 1928. 
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Béla átvágta az árkot, a T alakú, keskeny kutatóárok ma 
is nyitva áll. 

A hegytető pereme alatt egy-egy kiugró, alacsonyab
ban fekvő gerincen mesterséges teraszok vannak. Az ÉK-i 
keskeny nyúlványon a felső terasz alatt, 7 m-rel alacso
nyabb szinten közel félkör alakban keskeny terasz ugrik 
ki a meredek hegyoldal felett. A fennsík K-i végében há
rom, különböző szinteken elhelyezkedő mesterséges te
rasz található. A nagyobbik várrész ÉNy-i, illetve ÉK-i pe
reme alatt, pár méterrel alacsonyabb szinten van még 
egy-egy rövid mesterséges terasz. Ezek a teraszok nem 
védelmül szolgáltak, erre a rendkívül meredek hegyol
dalak miatt itt nem volt szükség, hanem lakóhelyek vol
tak. Jungbert Béla ezeken tárta fel két kora vaskori ház
nak a nyomait. 

A sánc és a hegyperemek által körbezárt őskori te
lep átmérője K-Ny irányban 550, É-D irányban kb. 300 
m, területe a teraszokkal együtt kb. 5,9 ha. 

A Kisvár-dombtól ÉÉNy-ra kb. 400 m-re van a Ke
resztes-hegy, a két hegyet mély völgy, a „Széles-árok" 
választja el. A Keresztes-hegy fennsíkja erősen tagolt. 
ÉNy felé (a Kisvár-dombhoz hasonlóan) keskeny gerin
cen át függ össze a nagy fennsíkkal. A gerinc itt kissé 
bemélyed, felette rövid, de jelentős sánc zárja le a Ke
resztes-hegy fennsíkját. A sánc ÉK-i végét új úttal lefa
ragták, az árkot részben feltöltötték. A sánc metszete 
ezért j ól látszik, eszerint természetes eredetű, sziklás 
kiemelkedést használtak fel az őskorban, földdel maga
sították. A sánc belső magassága 2 m körüli, hossza kb. 
20 m.  

A rövid sánctól K-re a fennsík kiszélesedik, de erő
sen tagolt felszínén nem lehet pontosan meghatározni 
a feltételezhető őskori telep kiterjedését, amire az itt 
található kora vaskori cserepek utalnak. ÉK-i sziklás vé
gében kereszt áll. Jelenleg az egész terület hosszában 
vadvédelmi kerítés vonul végig, amely nagyjából ket
téosztja a területet. 

A nagy fennsík Ny-i végében, a Kisvár-dombtól ÉNy
ra 1,8 km-re, már Balinka felett, a községtó1 DK-re kb. 
800 m-re van a Várhegy. Laposan elnyúló, a környeze
tébó1 alig kiemelkedő hegyhát, lankás oldalakkal. É-i, 
ÉK-i oldala azonban meredek, erősen tagolt, több kiug
ró nyúlvánnyal. A hegyet bejártam, várnak nem talál
tam nyomát. 

A Kisvár-dombtól ÉK-re 600 méterre, a mélyen fek
vő Gaja-patak völgyének túloldala felett húzódó hegy
gerincen, az Eresztvényi-erdó'ben 9 nagy méretű, kora 
vaskori sírhalom található egy sorban, melyekben 1983-
1988 között Kovács Tibor, F. Petres Éva és Jungbert Bé
la végzett ásatást.10 

NovÁKI GYULA 

144 .  Felgyő, Tábi-tanya 
(Csongrád megye) U, 8, A 
A község határának északi szélén, a Csongrád várossal 
határos részen, a Vidre-ér és a Csukás-ér közötti szeg
letben fekvő lelőhelyen homokbányát nyitottak, miköz
ben nem vették figyelembe a Kulturális Örökségvédel
mi Hivatal rendelkezését. 2003. augusztus 7.- novem
ber 15. között mentőfeltárás keretében összesen 10 ré
gészeti objektumot részlegesen, illetve teljesen megmen
tettünk, ebbó1 9 telepobjektum, 1 valószínűleg hamvasz
tásos sír. 

A legkorábbi leletek az újkó1eori szakálháti kultúra 
idejéből származnak. Ennek a kultúrának a gödrét felü
letben már nem lehetett megfigyelni, csak az öblösödő 
részét a bánya falában. Nem zárhatjuk ki, hogy ebből a 
gödörbó1 származik a korszak itteni leginkább figyelem
re méltó lelete: egy idol háromszögletű fejrésze. Az el
sóK.ént regisztrált objektum egy magányosan eltemetett 
edény alsó része, feltehetően a kora bronzkori Makó
kultúra temetkezése lehetett. Ennek a kultúrának két 
kerek gödrét figyelhettük meg gyér leletanyaggal. Egy 
gödör leletanyagáról valószínűsíthető, hogy a Vatya kul
túrába tartozik. Két gödör lelet nélkülinek bizonyult. 
Egy árok kis részletét is sikerült feltárni, beló1ük csak 
kevés, apró, kopott őskori cserép került elő. Ez azonban 
nem zárja ki, hogy avar kori telephez tartozott, két gö
dör ugyanis avar korinak bizonyult. 

A leletek restaurálása a szentesi Koszta József Mú
zeumban folyik, ennek befejeződés után a csongrádi Tari 
László Múzeumba kerülnek. 

1 4 5 .  Felsőtárkány határa 
(Heves megye) R, Sza 
Güdör-kert 

SZABÓ JÁNOS JózsEF 

A 2000 év óta folyamatosan vizsgált lelőhelyen 2003-
ban nagy volumenű gyűjtéseket nem folytattunk, ha
nem a szelvényt bővítettük és tájékozódó jellegű próba
mintákat vettünk, melyeket fel is dolgoztunk. A terepi 
munkát Prof. David Begunnak, a Torontói Egyetem Em
bertani Tanszékének vezetőjével és munkatársaival vé
geztük. Emellett feldolgoztam a korábbi években a szel
vény 7. rétegébó1 gyűjtött fosszilis rágcsálóanyagot, mely 
az alábbi taxonokból áll: 

Eurolagus fontanessi, Trogontherium minutum, Sper
mophilinus bredai, Albanesia grimmi, Hyloptes sp., Blackia 
miocaenica, Muscardinus aff sansaniensis, Muscardinus 
sp„ Glirulus sp. , Paraglirulus off werenfelsi, Myoglis meini, 
Eomyops oppligeri, Keramidomys mahleri, Megacricetodon 
minutus, Eumyarion medius, Colimys dabasi n. sp., Ano
malomys gaudryi. 

A faunát a Pásztói Múzeumban, a Nógrád Megyei 
Múzeumi Szervezet Természettudományi Gyűjtemé
nyébe leltároztuk. 

A leletegyüttes domináns faja - a Collimys dabasi -

a tudományra nézve új fajnak bizonyult és 400 foglelet-
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re épülő leírása megjelenés alatt áll a Fragmenta Pale
ontologica szerkesztés alatt álló 22.  kötetében. 

A fauna egészének sajátosságait 2003 szeptembe
rében, a Romániai Paleontológusok 4. Symposiumán, 
Kolozsváron előadás formájában mutattam be. Ennek 
írott változata ugyancsak szerkesztés alatt áll az Acta 
Paleontologica Romaniae IV. kötetében. 

A kétéltű- és hüllőcsontok dr. Venczel Márton (Kő
rösvidéki Múzeum, Nagyvárad) feldolgozása alatt áll
nak. A rovarevő-maradványokat dr. Vlad Codrea tan
székvezető egyetemi tanár (Babes-Bolyai Egyetem) ré
szére adtuk át feldolgozásra. 

Az ostracoda és foraminifera anyag vizsgálatát 
Szurominé Korecz Andrea vállalta. A puhatestűhéjak 
elemzésén dr. Kókay József dolgozik. 

Felsőtárkány-Felnémet közötti útmenti lelónely 
A vizsgált lelőhely a Felnémet és Felsőtárkány községe
ket összekötő műút ÉNy-i oldalán található. Első tanul
mányozója dr. Dávid Árpád volt, aki innen 1 db Mega
cricetododon sp. felső Ml molárist gyűjtött. (A szórvány
lelet pontosabb rendszertani meghatározása nem lehet
séges.) A szelvényt 2002 őszén metszették meg kerék
párút építése kapcsán, ami jelentősen megkönnyítette 
a vizsgálatokat. 

2003 márciusában próbamintázás során derült ki, 
hogy a szelvény két szintje is tartalmaz gerinces marad
ványokat. Felnémet-Felsőtárkány 2/3: tömött sötétszür
ke agyag lencse alakú gi pszkonkréciókat és Limacidae 
mészlemezeket tömegével tartalmaz. A réteg a feltárás 
teljes hosszában követhető. Felnémet-Felsőtárkány 2/ 
7: rozsdavörös silt növénylenyomatokkal. A meder ki töl
tést formáló képződmény csak a szelvény északi részén 
tanulmányozható. A lelóbely vizsgálatát és mintázását 
leletmentés keretében végeztem, mivel az útmenti ré
zsűbó1 a lehető leggyorsabban ki kellett termelni a fau
nát tartalmazó agyagot. Az év folyamán a lelóbelyró1 
összesen 5 tonna üledéket termeltünk ki, amelybó1 há
rom tonnát iszapoltunk és válogattunk is. A szeptem
ber és október hónapok folyamán gyűjtött két tonna 
mintát a hideg idő beállta miatt már nem iszapoltuk ki. 

A 2003 tavaszán és nyarán végzett gyűjtéseink az 
alábbi taxonokat eredményezték. A meghatározások 
még előzetesnek tekinthetők. 

Csak az alsó FF2/3 szintben előforduló fajok: 

A Felsőtárkány-Felnémet lelóbely anyaga a Güdör
kert faunájánál kissé idősebb. Néhány eleme (Cricetodon 
sp„ Democricetodon fajok, Megacricetodon minor) a 
bádeni és a korai szarmata faunák (MN 6, MN 7 zónák) 
jellemző tagja és itt fordulnak elő utoljára a Kárpát-me
dencében. Jelentős korkülönbséggel mégsem lehet szá
molni, mivel a két lelőhely közös genusai közül az 
Eumyarion, Collimys, Anomalomys evolúciós szintjében 
nincs lényeges különbség. A Megacricetodon nemzetsé
get a Felnémet-Felsőtárkány lelóbelyen a M. minor, míg 
a Güdör-kertben a M. minutus képviseli. Utóbbi faj a 
svájci molasszban csak az MN 7-8 zónákban jelenik meg. 
Meglátásunk szerint a Felsőtárkányi-medence új lelő
helye ugyancsak az MN 7-8 zónába sorolható, mely meg
felel a szarmata korszak késői részének. 

Faunisztikai érdekesség a Prolagus oeningensis 
kistermetű nyúlféle tömeges jelentkezése, mely Euró
pa középső miocénjében igen gyakori, de Magyarorszá
gon ez az első felbukkanása. Ugyancsak első hazai elő
fordulását tapasztalhattuk a Heteroxerus sp. földi mó
kusnak. Ez a nemzetség Dél-Európa és Kis-Ázsia neo
gén gerinces faunáiban jelentős egyedszámmal van je
len. Egyetlen mai reliktumszerű előfordulása az Atlasz
hegységben található. 

A Felnémet-Felsőtárkány 213 szint kétéltű és 
hüllőfaunája 
A herpetofauna feldolgozását végző dr. Venczel Már
ton (Nagyvárad, Kőrösvidéki Múzeum) kollégánknak ez 
idáig az alábbi taxonokat sikerült elkülöníteni: 

Salamandridae indet„ Latonia Gigantea, Discoglossi
dae indet., Pelogates sp. ,  Hyla sp. ,  Rana (Pelophylax) sp., 
Anura indet. , Ophisaurus cf spinari, Anguis sp. , Pseudo
pus sp., Lacerta sp., Scolecophidia indet. , Colubrinae in
det., Viperidae indet. 

A leletegyüttes viszonylag magas biodiverzitást mu
tat, amelyben egyaránt találunk vízi élóbelyeken előfor
duló elemeket (pl. Latonia, Rana (Pelohylax) sp.) és szá
raz élóbelyeket kedvelő alakokat is. Ez utóbbiak azonban 
túlnyomó többséget képviselnek a herpetofaunában. 

A 2003. évi terepi munkálatokat a T 029148. sz. 
OTKA téma támogatásával végeztük. 

HÍR JÁNOS 

Albanesia grimmi (repülő mókus) , Spermophilinus 1Li6 .  Fonyód, Fehérbézseny 
bredai (földi mókus), Miodyromys hamadryas (pele) . (Somogy megye) U, R, B,  LT, Ró, Á, Tö, Kú 

Mindkét faunatartalmú szintben előforduló fajok: Fehérbézseny Fonyódtól DK-re 4 km-re, a Kaposvár-
Prolagus oeningensis (nyúl), Trogontherium minutum Fonyód műúttól K-re helyezkedik el. A lelónely (M7 S33) 

(hód), Blackia miocaenica (repülő mókus) , Myoglis meini a Fehér-Bézseny-puszta és Bézsenyi-dűlő nevű határré
(pele), Keramidomys sp. (hajnalegér), Cricetodon sp., Eu- szeken, a fonyódi berekből kiemelkedő úgynevezett 
myarion medius, Democricetodon brevis, Megacricetodon bézsenyi földnyelv középső részén, több É-D-i irányú 
minor, Collimys dobosi, Anomalomys gaudry (6 hörcsögfaj) .  dombháton húzódik, amelyen a le�ndő M7 autópálya 

Csak a felső FF 217 szintben előforduló fajok: nyomvonala, illetve csomópontja EK-DNy-i irányban 
Heteroxerus sp. (földi mókus), Microdyromys compli--terül el. 

catus (pele) , Democricetodon sp„ Megacricetodon sp. (2 A lelóbelyen, a 149,55 és 150,200 km-szelvények kö-
hörcsögfaj) .  zött 2003. március 27-tó1 december 9-ig 5 1  820 m2-en 
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közel 1600 régészeti objektumot bontottunk ki és doku
mentáltunk, amelyek 9 korszakból származnak (neoli
tikum, középső rézkor, késő rézkor, kora bronzkor, kelta 
és római kor, Árpád-kor, török kor, kora újkor). Újkori 
szemétgödrök és árkok is napvilágra kerültek. 

A legkorábbi periódust az újkó1wri dunántúli vonal
díszes kerámia kultúra egyetlen gödre j elentette a lelő
hely K-i felében. 

A rézkor középső szakaszából (Balaton-Lasinja
kultúra) egy kút és néhány szemétgödör került elő a 
lelőhely K-i (nyomvonal) és DNy-i (csomópont) részén. 
A késő rézkori Pécel-Baden-kultúra kevés telepobjek
tumából egy úgynevezett fej nélküli, stilizált nőalakot 
ábrázoló idol töredékét kell kiemelnünk. 

A kora bronzkort (Somogyvár-Vinkovci, Kisapostag
kultúra) néhány tüzelónely és gödör képviselte, ame
lyek szórványosan helyezkedtek el a feltárt terület K-i 
részén, É-i és DNy-i sávjában. 

A kelta időszak utolsó szakaszában is lakták e terü
letet, erre egy földbe mélyített építmény, két-három gö
dör, egy cserépréteggel kirakott aljú, megújított, szabad
téri kemence utal. 

A római kori megtelepedésnek több nyoma maradt 
meg, két földbe mélyített építmény, gödrök mellett kü
lönböző funkciójú árkokat, karámokat, árokrendszere
ket tártunk fel. A leletanyag (pl. két korai, meglehető
sen ritkán előforduló fibula) alapján ezt a telepet az 1-
2 .  századra keltezhetjük. Az utóbbi két korszak telepü
lésmaradványa a lelónely K-i részén került felszínre. 

A legtöbb objektum a kora Árpád-korból (11-12. szá
zad) származik. E telepnyomok a feltárt terület egészén, 
kisebb csoportokban, az egyes dombhátakon jelentkez
tek. Az egyik dombgerincen kibontottunk néhány föld
be mélyített épületet, kemencés házat. Az egyikhez két 
kemence, közte egy szokatlanul kisméretű is csatlako
zott. A középső dombokon négyszögletes karámok, ár
kok is napvilágra kerültek. 

Az objektumok legmarkánsabb részét a szabadtéri 
kemencék alkották. Több, mint száz hasonló szerkezetű 
és nagyságú sütőkemencét különítettünk el. A legjelen
tősebb egy mintegy 20 kemencébó1 álló komplexum, 
amelyet 3-4 perióduson keresztül használhattak. Emlí
tésre érdemes, hogy a tüzelóberendezések egy részét 
megújították. A nyomvonal É-i szélén előkerült egy füs
tölőkomplexum is. A telephez egy faszerkezettel bélelt 
kút is tartozott, aminek négy egymásba csapolt deszka
sora őrződött meg. Az itt elterülő Árpád-kori faluról/ 
falvakról írott forrásokból is tudunk. Erre a környékre, 
illetve kissé északabbra lokalizálhatjuk az 1130-as évek
ben említett 'Besenyő' nevezetű települést. E név felte
hetően Fekete- és Fehérbézseny formában maradt fenn. 
Egyházáról már a 13. század első harmadában történt 
említés: 1334-ben 16 kisdenár pápai tizedet fizetett a 
papja, írott adatai alapján a templom léte a 16. századig 
követhető n:yomon. Pusztulása a_török korban mehe
tett végbe. E templomot a feltárt nyomvonalszakasztól 
É-ra sejtjük a helynevek és az írott források alapján. 

A lelónely kuriózumának nevezhető egy mintegy 
350 síros temető, amely a leendő csomópont DNy-i ré
szén terült el. E sírmezőt török korinak (16-17. század) 
keltezzük. Benne a sírok sorokat alkottak, amelyeket egy 
árok vett körül. A temető belsejében azonban további 
keresztirányú (azaz kb. K-Ny-i irányú) árkokat is meg
figyeltünk, amelyek a kerítőároknál korábban készül
tek. Kérdéses, hogy a temető esetleg korábbi részét ke
rítették-e, vagy belső tagoló árkok voltak. A halottakat 
melléklet nélkül, lepelbe csavarva vagy szegelt deszka
koporsóban helyezték örök nyugalomra. Néhány eset
ben megfigyeltük a koporsó famaradványait is. A halot
tak egy részét a sír D-i oldalába vájt fülkébe helyezték 
(padmalyos temetkezések) . A sírmező feltárását nehe
zítette, hogy a temetkezések különböző mélységben, a 
barna agyagtól nehezen elváló folttal jelentkeztek, ezért 
sok esetben kézzel mélyített szelvényekkel végeztük a 
kutatást. 

A temető körzetében templomnak nyomát sem lel
tük. Nem jellemző a halottak kezének összekulcsolása, 
mellen-hason való keresztbe tétele sem. Néhány halot
tat fej nélkül temettek el, többször találkoztunk harci 
sérülések nyomaival a csontvázakon. A fenti ismérvek 
alapján e temetóbe egy török kori, de nem magyar és 
valószínűleg nem keresztény (vagy nem csak keresztény) 
közösség temetkezett. Kevés magyarországi párhuzam 
(Dombóvár, Békástó; Bácsalmás, Homokbánya; Katymár 
stb.) alapján ez egy balkáni, jórészt már muzulmán dél
szláv csoport (bosnyák, rác, vlah-iflak stb.) temetője le
hetett. A pontos etnikum megállapítása igen nehéz, ez 
a jövő feladata. A törökséghez, illetve az iszlámhoz való 
kötődést két, borostyánból vagy valamilyen féldrágakő
bó1 faragott, nyolcszögletű fejű török gyűrű jelzi. Ezt 
amulettként hordhatta tulajdonosa. 

Mivel a sírok betöltése viszonylag sok őskori kerá
miatöredéket tartalmazott és a sírok alján néhol mutat
koztak objektumfoltok, átvágtuk a temető területét két 
kutatószelvénnyel (1369 m2), amelyekben néhány to
vábbi sír, valamint őskori és kora újkori gödör került 
felszínre. A temetőt teljes egészében feltártnak minő
síthetjük. 

A török időszakhoz köthető közel kéttucatnyi külön
álló temetkezés, amelyek az elóbbi temetőtől É-ra kb. 
200-250 m-re helyezkedtek el, szintén sorokban. E ha
lottak egy részét rendellenesen, fej nélkül vagy csak ko
ponyájával temették el. Melléklet, illetve viseleti tárgy 
(vas franciakapcsok) csak néhány sírban volt. Török ko
ri harci cselekményekre utal további 3 tömegsír is. Mély 
gödrökben ugyanis 6-8 csontvázat találtunk. Az áldo
zatok többségét lefejezve dobták e gödrökbe. A fonyódi 
vár környékének mozgalmas története alapján az 1540-
70-es évek közötti időszakhoz köthetjük e jelenségeket. 

A török kori eseményeket világíthatja meg az a tény, 
hogy a leendő csomóponttól közvetlenül É-ra egy palánk
vár kb. 150 m külső hosszúságú Ny-i fala húzódik, két
árokkal és három sánccal. Az 1783-as I. katonai felméré
sen még fellelhető a sarokbástyás palánkvár nyoma. Tud-
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ni érdemes, hogy e területet az 1550-70-es években, a 
török végvári harcok idején, Palonai Magyar Bálint véd
te és uralta. Elképzelhető, hogy a bézsenyi földvár az ál
tala védett török kori fonyódi palánkvár külső övezeté
hez tartozhatott. Az ilyen kisebb fiók- vagy tarisznyavá
rak, úgymint a bézsenyi, Ordacsehi-Kisvár, Zárda-vár, sző
lősgyöröki egy-egy É-D-i vagy Ny-K-i irányú utat zártak 
le. E vár eredetét tekintve azonban van egy másik elkép
zelés is. A törökök 1570-ben komolyabban is támadták 
Fonyódot, és erró1 egy híradás is szól. 1570-71-ben kelt 
levelekben arról panaszkodik Magyar Bálint felesége Len
gyel Brigitta, hogy a török castellumot, tehát várat emelt 
Fonyód ellenében Bézsenyben. Ez lehetett a leló11elyünk
nél lévő vár. Az 1550-1570-es évek portyázásokkal za
vart élete 1575-ben, Fonyód elestével ért véget. 

A lelőhely ÉÉNy-i részén feltártunk egy 17-18. szá
zadi, késő középkori-kora újkori települést is. Itt gödrök, 
egy kút, pásztorépítmények, árkok kerültek felszínre. 
Kiemelhetjük azokat a viszonylag ritkának számító, 
nagyméretű, alapárkos-cölöpszerkezetes, illetve tűzhe
lyes veremépítményeket, amelyeket tüzelősólnak, vala
mint pincének határozhatunk meg néprajzi párhuzamok 
alapján. A fenti, török kori temető és e település viszo
nya nem tisztázott, azonban elképzelhető, hogy e falu
hoz, vagy annak korai részéhez tartozott a sírmező. E 
települést az 1783-as I. katonai felmérés térképe is jelzi. 
E településhez köthető Bézseny templomának végleges 
pusztulása, kőanyagának elhordása is. A telepobjektu
mokból valószínűleg e templom faragott kövei, oltárkö
ve, kapuperselye kerültek elő. 

Az M7-S33 Fonyód, Fehérbézseny lelóbelyen 53 189 
m2-en (a másodlagos humuszolással együtt) 1600 ob
jektumot tártunk fel. A különböző településmaradvá
nyok a megkutatott területen eltérő mértékben, csopor
tosan, illetve elszórtan jelentkeztek. 

GALLINA ZSOLT - SOMOGYI KRISZTINA 

1 Li 7. Fonyód, Feketebézseny 
(Somogy megye) R 
Az S33 lelóbelytó1 DNy-ra, a Kaposvár-Fonyód műút 
túlsó, Ny-i oldalán terül el az S34 lelóbely, ahol folyta
tódik tovább a leendő nyomvonal. Az itt lévő nagy ki
terjedésű akácos miatt csak max. 3000 m2-es terület fel
tárására volt lehetőség. E részen 1884 m2-t humuszol
tunk le, amelybó1 egyelőre 836 m2-t nyestünk meg. A 
felületen elszórtan tucatnyi, valószínűleg őskori (réz
kori) gödör foltja látszott. 

GALLINA ZSOLT - SOMOGYI KRISZTINA 

1 Li8.  Főnyed határa 
(Somogy megye) U, R, 8, LT, Ró, Á. Kk. Kú 
2003. december 17-18-án terepbejárást végeztünk a te
lepülés közigazgatási területén, rendezési tervhez kap
csolódó régészeti örökségvédelmi hatástanulmány elő
készítéseként. 

A vizsgálat során először a terület domborzati, víz
rajzi viszonyait vizsgáltuk meg, ezt állapotfelmérés kö
vette. Ahol erre lehetőségünk volt (szántás, vetés, tar
ló), ott extenzív terepbejárást is végeztünk. 

Összesen 13 lelóbelyet azonosítottunk a kutatás so
rán, ezek jellege: őskori (azon belül nem meghatároz
ható korú) település; az újkőkori dunántúli vonaldíszes 
kerámia kultúra települései; rézkori (badeni kultúra) te
lepülések; kora bronzkori települések; bronzkori (du
nántúli mészbetétes kerámia) temetkezés?; bronzkori 
(dunántúli mészbetétes kerámia?) település; késő 
bronzkori (urnamezős kultúra) települések; késő vas
kori (kelta) telepek; római kori telepek; Árpád-kori tele
pülések, temető és templom; késő középkori telepek és 
földvár, vár? kastély? kúria?; kora újkori telep. 

A település külterületének nyugati fele - lényegé
ben a nagykanizsai vasúttól nyugatra eső mélyebben fek
vő területe - a Kis-Balatonhoz tartozik. Itt a mocsárból 
kiemelkedő szigeteken helyezkednek el a régészeti lelő
helyek. A keleti, néhány méterrel magasabb területen 
a lelőhelyek többsége legalább részben szántott terület
részekre esik. Az erdők egészen kis kiterjedésűek, egyet
len jelenleg ismert lelóbely kisebb részét fedi csak erdő. 

Munkatársak: Szabó Zoltán, Kiss Csaba régésztech
nikusok. 

MARTON TIBOR - STIBRÁNYI MÁTÉ 

1 Li 9.  Füzesgyarmat, Kisharang 
(MRT 6 .  k. 5/Li9 l h . )  
( Békés megye) 0 
2003. november 26-án, 28-án és december 3-án megelő
ző feltárást végeztünk a Dágói kacsatelep gázvezetéké
nek építésénél. A vezeték érintette a Füzesgyarmat, 49. 
sz. lelóbelyet, ahol korábban bronzkori, vaskori és szar
mata leletek kerültek elő. A 30 cm széles árok kb. 150 
cm mély volt. A munka során semmilyen régészeti le
let, vagy objektum nem került elő. 

1 50.  Füzér, vár 
( Borsod-Abaúj-Zemlén megye) Kö, Kú 

MEDGYESI p ÁL 

Ebben az esztendó'ben négy különböző helyszínen folyt 
kutatás a vár területén. 

Teljes egészében megtisztítottuk az omladéktól a dé
li palotaszárny két keleti elemét. A 17. századi írott for
rásokban Rimay-boltnak, Rimay-háznak nevezett legke
letibb, nem alápincézett helyiségró1 kiderült, hogy egy 
szabálytalan, 5x6 m-es négyszögű alaprajzú, egykor don
gaboltozatos, terrazzopadlós szoba. Bejárata a nyugati 
oldalon a vele szomszédos Ebédlőpalota feló1 nyílt. Kő
keretes ajtajának csak a küszöbe maradt meg. A helyi
ségnek egykor két ablaka volt, ezek közül az északit a 
17. század közepén befalazták, a másik, dél felé néző 
ablakból alig maradt meg valami. A szoba délkeleti sar
kában árnyékszék nyílott, ennek aknáját már korábban 
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kitisztítottuk. Most megtaláltuk az árnyékszék tagozat 
nélküli ajtókeretének két nagyobb töredékét. 

A helyiség 17. századi burkolatát két kutatóárokkal 
vágtuk át. A terrazzo alatt vastag, 15 .  századi feltöltési 
rétegek húzódnak. 

A 9x7 m-es trapéz alaprajzú ebédlőpalota felmenő 
falaiból szinte semmi sem maradt meg. Az egykor ge
rendafödémes, kifestett falú, színes mázas és mázatlan 
padlótéglákkal burkolt teremró1 az alatta húzódó pin
ceszakasz feltárásával szereztünk adatokat. A terem 
északnyugati sarkában állt - 1982-ben részben már meg
talált - mázatlan, szegfűdíszes cserépkályha maradék 
darabjai is napvilágra kerültek. A terem egykor dél felé 
nyílt gótikus keresztosztós ablakainak ülőpadtöredékei, 
illetve néhány osztódarab is a pincét betöltő omladék
ból került elő. 

A palota alatti pincét csak a 17. század végi, földes 
járószintig tisztítottuk meg. A pincébe csak a tőle nyu
gatra eső pinceszakaszon keresztül lehetett bejutni. A 
déli falat alkotó Árpád-kori várfalon csorbázatok figyel
hetők meg, melyek arra utalnak, hogy a pincének volt 
13 .  századi előzménye. A kérdés további kutatást igé
nyel. A pince keleti falában levő teherhárító ív alatti 
szemétrétegbó1 jelentősebb mennyiségű 16.  század vé
gi, 17. század eleji kályhacsempe került elő. 

Egy kutatóárkot húztunk az északi palotaszárny Ma
lom pince nevű egységében. A pince területén koráb
ban 13-15. századi tűzhelyeket találtunk. Egy 13-14. szá
zadi tűzhely maradványai ebben az árokban is előke
rültek, megerősítve azt a korábbi megfigyelésünket, hogy 
az északi palotaszárny és a gazdasági szárny 15 .  század 
végi felépülte előtt ezen a területen folyt a sütés-főzés. 

A várudvar felső, keleti részén jelentős nagyságú 
területet tisztítottunk meg a törmeléktó1. Az udvar szint
jét a középkorban a többé-kevésbé vízszintesre faragott 
sziklafelszín alkotta, melyet csak vékony pusztulási ré
teg borított. 

A várba vezető sziklalépcső alatti, a forrásokban Pár
kánynak nevezett alsóvárban egy 7x5 m-es, szabályta
lan négyszög alaprajzú kőépület (istálló?) kisebb rész
letét tártuk fel. E területről egyelőre csak kora újkori 
leletanyag került elő. 

1 5 1 .  Galambok, Hársas-erdő 
(Zala megye) Ő, Kk 

SIMON ZOLTÁN 

2003 őszén végeztünk terepbejárást az M7 autópálya 
Sormás-Nagykanizsa (215,5-206,2 kmsz.) közötti és 
Nagykanizsa-megyehatár (206,2-186, 7 kinsz.) közötti 
szakaszain. Ezeken a szakaszokon 1992-ben dr. Horváth 
László, 2001 őszén és 2002 tavaszán Fekete Csanád vég
zett terepbejárást. Mi 2003-ban már nemcsak a főpá
lyán, hanem az úgynevezett kapcsolódó utak által érin
tett területeken js elvégeztük a lelőhelyek lelderítését. 

A falu belterületétó1 DK-re, a Galamboki-vízfolyás 
és a Malom-patak összefolyása közelében, a Malom-pa-

tak nyugati partjára enyhén lejtő dombon (726. sz. lh.) 
a rossz megfigyelési körülmények ellenére kb. 150 m 
átmérőjű területen, elszórtan találtunk apró, kopott, kö
zelebbró1 meg nem határozható őskori, valamint késő 
középkori edénytöredékeket. 

KVASSAY JUDIT - HORVÁTH LÁSZLÓ - SZÁRAZ CSILLA -
FRANKOVICS TIBOR 

1 52 .  Galgagyörk, Csonkás-hegy 2 .  
( Pest megye) Pa , U 
2003.  március 23-án, április 26-án és május 17-én vé
geztünk terepbejárást a területen. 

Az 1. számú leletkoncentrációból, a magassági pont 
környékéró1 csak viszonylag kevesebb leletet gyűjtöt
tünk. A 2. sz. koncentráció a magassági ponttól kb. 100 
méterre véget ér, ez után már csak szórványosan talál
tunk leletanyagot. 

A nagyobb kiterjedésű 2. koncentrációban mintegy 
száz pattintékot és egy középső paleolitikus jellegű bi
faciális bázistöredéket találtunk. A plató tetején csak 
szórványosan találtunk néhány szilánkot és pattintékot, 
egyebek mellett egy feltehetően újkőkori obszidiánt. 
Ugyanitt egy üveges kvarcporfirból készült pengeszerű 
szilánkot is találtunk. 

A meredek lejtőn gyűjtött leletek feltehetően má
sodlagos helyzetben fekszenek. Említésre méltó egy 
felső paleotikus jellegű levélhegy, amely körül viszony
lag sok pattintékot gyűjtöttünk, illetve egy hidrokvar
citból készült bifaciális töredék, amely a korábbi lele
tektől északabbra, eddig üres területen került elő. A 
tábla szélén futó földúttól és a levélhegytől egyaránt 
kb. 30 m-re, a vadászles és a levélhegy előkerülési he
lye között félúton egy erősen dehibrált obszidiánesz
köz, a levélhegy és az említett bifaciális bázistöredék 
közötti területen egy frissen törött, kvarcporfírból ké
szült, bifaciális kaparó került elő. Ez utóbbi feltehe
tően másodlagos helyzetben, lecsúszva került elő, 
éppúgy, mint a földút mellett talált számos kvarcporfír
szilánk is. A pad vonalától 3-4, az úttól 40 méterre 
egy levél alakú kaparót találtunk. A bifaciális bázistö
redék, illetve a szántás szélén álló „táblás fa" vonalá
ban, a földút mellett egy üveges kvarcporfírból készült 
keresztélű kaparó került elő. 

A tábla szélén álló vadles előtti kisebb mélyedés
ben néhány szórványos pattintékot találtunk, a mélye
dés peremén néhány andezitszilánk került elő. 

Északabbra , a föld úttól 35-40 méterre, a plató pe
remén találtunk nagyobb mennyiségű leletet: ezen a he
lyen valószínűleg kiékelődött a kultúrréteg. Itt, a múlt
kori levélhegy és a most előkerült levél alakú kaparó 
vonala között két bifaciális eszköz töredéke került elő, a 
töredék és a keresztélű kaparó vonalában egy harma
dik bifaciálist és egy kvarcporfírszilánkot találtunk. A 
bejárások eredményekénu negállapítható, hogy a_fő le
lónely a törött fától a „táblás fa" (a keresztélű kaparó és 
a bifaciális töredékek) vonaláig tart, a lejtő peremén sű-
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rűsödő leletanyag valószínűleg eredeti helyzetben ke
rült elő. 

A korábbi tapasztalatokkal ellentétben a fő lelőhely
től délnyugatra szintén találtunk szórványosan lelete
ket. A vadles vonalától mintegy 30, a földúttól 20 mé
ternyire egy andezitbó1 készült „szakóca"-szerű eszközt, 
hidrokvarcit és andezit retusált szilánkot, illetve egy üve
ges kvarcporfírból és egy obszidiánból készült pattinté
kot gyűjtöttünk, a magasabban fekvő plató ÉNy-i részén 
pedig egy kvarcporfírszilánkot találtunk. A terület nagy 
részén azonban újkőkori a leletanyag (hüvelykköröm 
alakú vakaró, friss obszidián mikropenge stb.) . 

1 5 3 .  Göd, Bócsaújtelep 
(MRT 9. k .  1 /6 l h . )  
(Pest megye) Ró 

MARKÓ ANDRÁS 

A Bócsaújtelep mellett fekvő, kitűzési stádiumban 
megakadt késő római erődépítkezés régészeti kutatá
sa 2003-ban egy újabb torony teljes feltárására irányult. 
A felszín kiemelkedése és a kiszántott nagyszámú tör
melék alapján már korábban feltételezni lehetett egy 
újabb torony meglétét az erőd ÉK-i falszakasza men
tén, a 039/67, 039/68 hrsz. telkeken. Az első kutató
árokkal (26 sz.) ezt a tornyot jelző kiemelkedést met
szettük át, amelyben két helyen elő is kerültek a to
ronyfal külső síkjába rakott kősorok. Ezt követően a 
kutatóárok két oldalán 2-2 szelvényt (27-30 sz.) nyi
tottunk a torony teljes feltárása céljából, amelyek az 
alábbi eredményeket hozták. 

A II. sz. kerek alaprajzú torony építése - a 2001-
ben kutatott I. sz. toronyhoz hasonlóan - a rögzített alap
rajzi kitűzés stádiumában megakadt, és még az alapok 
kiásására sem került sor. A torony ÉK-i oldalán megta
láltuk az ÉK-i irányba kiinduló erődfal kövekkel és élükre 
állított falazótéglákkal kijelölt külső és belső falsíkját. 
Az erődfal toronyba való csatlakozási pontjánál a torony
fal vonalába rakott kősor - ellentétben az I. sz. toronynál 
tapasztaltakkal - megszakad. A torony másik, DNy-i ol
dalán már nem folytatódott az erődfal kijelölése, ugyanis 
nemcsak teljesen hiányoznak az erre utaló régészeti je
lenségek (két kiásott, 30 cm széles, párhuzamosan futó 
árok, bennük kő- és téglatöredékekkel) , hanem magá
nak a toronynak a kitűzését sem fejezték be, annak elle
nére sem, hogy a munkának kétszer is nekifutottak. Az 
I. sz. és a tó1e több mint 150 m-re fekvő II. sz. torony 
között tehát - a légi felvételen tapasztalható alaprajz
nak megfelelően - bizonyíthatóan nem történt meg még 
az erődfal vonalának a kijelölése sem. A 2003-ban kuta
tott II. sz. tornyot kétszer próbálták meg kitűzni, azon
ban egyik alkalommal sem sikerült azt befejezni. Elő
ször a torony teljes külső falsíkjának vonalában kiásták 
a 30 cm széles árkot, azonban .az árok kövekkel és tég
lákkal való kitöltése megakadt a körív felénél. Ezek után 
egy 10 cm széles és igen mély „árokkal" újra köröztek, s 
ezt a vonalat elkezdték szélesíteni, majd ebbe köveket 

pakolni. Egy negyed körívnél azonban ez a próbálkozás 
sem jutott tovább. Az ásatás alatt még két kutatóárok 
feltárására jutott idő, amelyekkel az erődfal vonalát si
került tisztáznunk a II. sz. toronytól ÉK- irányban. 

Az ásatás leletanyaga idén is a bélyeges téglákra kor
látozódott, amelyek - a korábbi évekhez hasonlóan -
vagy az OFARN csoportba sorolhatók vagy a legio X 
gemina magister jiglinariumait nevezik meg. 

1 S li .  Gödöl lő, Dózsa György út 
(MRT 1 3/3 k. 1 0/33  l h . )  
(Pest megye) Sza, Á 

MRÁV ZSOLT 

2003. július 7. és 15. között próbafeltárást végeztünk a 
Szil-háti-dűlóben, a Dózsa György út mellé tervezett áru
ház helyén. Az áruház a város ÉNy-i szélén, a Rákos
patak mellékpatakja melletti dombon épül, ahol koráb
ban a topográfiai terepbejáráskor szarmata és Árpád
kori települést jelző cserepek kerültek elő. 

A próbafeltáráson 4,5 ha nagyságú építési terüle
ten 18, ÉNy-DK-i irányú, 1 ,5  m, illetve 2 m széles, 100-
140 m hosszú gépi kutatóárkot ástunk. Ezekben a felső 
humuszos homokréteg eltávolítása után szarmata tele
pülés objektumai kerültek elő: túlnyomórészt gödrök, 
különböző szélességű árokrészletek, továbbá két ház és 
egy kemence foltja. A foltokból szürke, korongolt kerá
miát, valamint kézzel formált edények töredékeit bon
tottuk ki. 

Az objektumok jól körülhatárolhatóan egy kb. 1 ha 
nagyságú területen, a domb tetején és a domblejtő fel
ső részén koncentrálódnak. 

Az ősz folyamán megelőző feltárást végeztünk, 21 559 
m2 nagyságú területen összesen 141 objektumot tártunk 
fel. Túlnyomó többségük a szarmata településhez tar
tozó verem, illetve hulladékgödör, de vannak árokrész
letek, 5 épület, egy kemence és egy sír is. A 90-90/a 
gödör füstöló'ként működhetett: az egymástól 1 m tá
volságra fekvő gödröket 35 cm széles, föld alatti kürtő 
kötötte össze. 

Az épületek közül lakóház volt a 68. számú: föld
be mélyített, 3x3,50 m nagyságú, a négy sarkában osz
lophelyek, K-i sarkában kis kemence vagy kövekkel kör
berakott tűzhely helyezkedett el. A többi épületben 
tüzelőhely nem volt, ezek inkább gazdasági célt szol
gálhattak. 

A 43. számú, téglalap alakú, földbe ásott épület be
töltésében zsugorított helyzetű, Ny-K-i tájolású csont
váz feküdt; a lábánál két kézzel formált fazék volt. 

A szarmata leletanyagot szürke, jól iszapolt, koron
golt, valamint kézzel formált, rosszul kiégetett, durva 
kerámia alkotja, több gödörbó1 sigillata töredékek is elő
kerültek. Néhány kvád cserép színesíti a leletanyagot. 
Különleges lelet a 113.  gödörben talált, ólomból vagy 
ónból k�zült kis csüngő. 

Az 52. és a 71 .  számú árokban, valamint a 74. és a 
84. számú gödörben - a szarmata leleteken kívül - hul-
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lámvonal-, illetve párhuzamos vonalköteggel díszített 
cserepek voltak, amelyek a kora Árpád-korra keltezhe
tők. 

A leletek a váci Tragor Ignác Múzeumba kerültek. 

1 5 5 .  Gyá l ,  3 .  számú lelőhely 
( Pest megye) B, Á 

KővÁRI KLÁRA 

Az MO autópálya Pest megyei szakaszának építését 
megelőző régészeti feltárás során az M5 autópálya és az 
M0-4 főút csomópontja közti szakaszon, valamint a 4. 
sz. főút - Vecsést és Üllőt elkerülő - nyomvonalán dol
goztak 2003. március és november között a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága munkatársai. Geodéta Szánthó 
Dániel, térinformatikus Zoltán S. Péter vezetésével Prog
li Szabolcs és Tóth Károly. A teljes feltárás koordináto
ra: Tari Edit. 

A leló'hely az M5 autópálya gyáli leágazásánál elte
rülő dombot foglalja magába. 2003-ban az autópályától 
Ny-ra eső - mintegy 90 OOO m2-en elterülő - dombhát 
és domboldal kutatását végeztük el, melynek során fel
színre került a 2002-ben az út mindkét oldalán feltárt 
település D-i, DNy-i széle. 

Az idei munkálatok során napvilágot látott - az 
összesen 55 régészeti objektum között - 5 Árpád-kori 
földbe mélyített lakóház, melyek közül egy a dombhát 
legmagasabb részén, 4 pedig attól mintegy 400 m távol
ságban helyezkedett el. A házakon kívül a domb nyuga
ti lankáján számos árkot találtunk, melyek többsége - a 
néhány Árpád- és bronzkori kivételével - leletek hiá
nyában nem volt keltezhető. A házak közelében több 
szeméttároló gödröt is feltártunk. 

A leló'hely objektumainak leletanyaga (bekarcolt csi
gavonalas, hullámvonalas, hullámvonal-köteges, beszur
kált, körömbenyomkodásos, rádlis díszítésű, szürke fa
zekak, fehér kerámia, cserépbogrács, palack, „bécsi fa
zék" stb.) arra utal, hogy az egykori falu a 11-14. század 
között volt lakott. Árpád-kori leletkörnyezetben talál
tuk a korszakban egyedülálló, egész külső felületén zöld 
mázzal és rátett „sodort" mintával díszített korsót, mely
nek a lelőhely két, egymástól távol eső részén kerültek 
elő a darabjai. 

1 56 .  Gyá l ,  7. számú lelőhely 
( Pest megye) B, Sza , Kö, Kú, ú 

SZABÓ LEVENTE 

A leló11elyen 2003 nyarán 121 őskori, szarmata és kora 
középkori telepjelenséget tártunk fel .  A homokos terü
let sík jellegét kisméretű, lepusztult, de még ma is érzé
kelhető kiemelkedések törik meg, melyek körül a mé
lyebben fekvő részeken vízzáró rétegek alakultak ki. 

Ehhez a sajátos geológiai környezethez alkalmaz
kodva alakította ki itL élőhelyét a középső bronzkori né
pesség egy csoportja .  Településük ÉNy-i, DNy-i, ÉK-i 
vége ismert, a DK-i része a felszíni leletek alapján, a 

nyomvonalon kívül mintegy 100 méteren keresztül 
folytatódik. A korszakba sorolható objektumok kivé
tel nélkül gödrök, melyek területileg két nagyobb cso
portban tömörülnek. A köztük lévő üres rész a terület 
legmagasabb pontja, ahol a felszíni gyűjtés során a leg
sűrűbben fordultak elő cserepek. A látszólagos ellent
mondást a homokhát erőteljes eróziójával magyaráz
hatjuk, melynek során elpusztult a település feltéte
lezhető központja. A gödrök alakja kerek, általában 
egyenes falúak, aljuk íves profilú, mélységük az emlí
tett kiemelkedéstől távolodva nő. A kerámiaanyag sze
gényes, egy félig megmaradt fülesbögrén, s néhány 
mészbetétes töredéken kívül érdekességgel nem szol
gált. A korszak fémmlívességének néhány díszítetlen 
bronzlemeztöredék, illetve egy félbetört fújtatócső-vég 
állít emléket. A lelőhelyet a leletanyag alapján a 
koszideri korszak elé soroljuk. 

A szarmata kort három gödör képviselte. 
A középkorban egy 2,5x2,5 m alapterületű ház épült 

a területen, melynek mind a négy fala mentén, annak 
közepe táján egy-egy cölöplyuk helyezkedett el. A ház 
belsejében további cölöplyukak és egy munkagödör ke
rült elő. 

A területen még számos kora újkori árok és 2 bi
zonytalan korú kút látott napvilágot. A lelőhelyet két
ség kívül az őskori település teszi érdekessé, s bár en
nek anyaga szegényes, a telep nagy része pedig elpusz
tult, a földrajzi környezethez való viszonyulása alapján 
településszerkezeti szempontból figyelemreméltó ered
ménnyel szolgált. 

Munkatársak: Szanyi Brigitta régész, Szászvári Lin
da, Szöllősi Géza régésztechnikusok. 

7 A számú lelónely 
Elvégeztük a jelentős mértékben már elpusztult lelő
hely szondázását. A szondaárkok által közrezárt terület 
20 500 m2• Összesen 12 régészeti objektumot találtunk, 
ezeken a helyeken kisebb felületeket lehumuszoltunk. 
A nem túl nagyméretű leló'helyen fó1eg árkokat (négy
szögletesek) és néhány kutat találtunk újkori leletanyag
gal. 

SZABÓ LEVENTE - PÉTERVÁRY TAMÁS 

1 5 7. Gyá l ,  8. számú lelőhely 
( Pest megye) Kö 
A lelónelyen 2003. augusztus vége és november eleje kö
zött egy középkori település feltárásába kezdtünk. Az ed
dig megkutatott objektumok többsége (63) gödör. Ezek 
alakja változatos, nagy részük azonban kerek, sekély. Az 
eddig eló"került kerek kutak függó1eges falúak voltak, nagy
jából 0,5 m mélységben lekerekített téglalap alakúra szű
külve mélyültek tovább. Területi elhelyezkedésük is fi
gyelemre méltó, egymástól nagyjából 5 m távolságban, 
egy egyenes vonal mentén helyezkedtek el. 

A település házait kis, 2-4-es csoportokba rende
ződve találtuk. Az uralkodó széljárásnak megfelelő ÉNy-
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DK-i tájolásuk megfelel az árkok által határolt területek 
térbeli elhelyezkedésének is. Idáig egyetlen ház feltárá
sára került sor. Ez egy 3,5x4,5 m alapterületű, lekerekí
tett sarkú, kissé trapezoid alakú épület. Bejárata a ház 
déli, szélmentes sarkánál található. Ezzel szemben, a ház 
keleti sarkában találtuk a kemencét, melynek fala 
mintegy 30 cm magasságban állt. A fal ívébó1 arra kö
vetkeztethetünk, hogy a kemence eredetileg sem lehe
tett fél méternél magasabb. A szemközti, nyugatra fek
vő sarokban találtuk meg a ház munkagödrét. Ennek 
mélyebbre ásott fele kitapasztott volt, a tapasztás pedig 
néhány helyen átégett. A gödör magasabb felében há
rom kisméretű, hegyesen végződő, egymástól egyenlő 
távolságban fekvő (20 cm) lyuk jelentkezett. A ház rö
videbb oldalának szélein rendre megtaláltuk a szelemen
tartó cölöpök számára ásott lyukakat, s a hosszabbik ol
dalak belső szomszédságában további két-két cölöplyuk
ra bukkantunk. A ház falai mentén végig megfigyelhet
tük az agyagos földbó1 döngölt bélést. Az épület elha
gyásakor a cölöpöket eltávolították, melynek során a 
kiékelésükre használt kövek a cölöplyukak belsejébe es
tek. A település kerámiaanyagában fó1eg a vízszintesen 
körbefutó rovátkolású, szemcsés anyagú edények domi
náltak, azonban néhány árokban - és az említett ház
ban is - találtunk szürkés-barnás színű, tapintásra fel
tűnően sima, mázas töredékeket. Mindez alapján lelő
helyünket a 14. századra keltezzük. 

A lelóbelyen a lehumuszolt terület mintegy harma
dát sikerült idén feltárni. A település nyomvonalba eső 
részének teljes feltárására a következő évadban kerül 
sor. 

Munkatársak: Szanyi Brigitta régész, Szászvári Lin
da, Szó1lősi Géza régésztechnikusok. 

1 5 8 .  Gyál ,  9. számú lelőhely 
( Pest megye) B,  Szk, Á 

PÉTERVÁRY TAMÁS 

A lelóbely a Gyáli csatorna és egy telepített nyárfaerdő 
között fekszik. 2003. július 3-án elkezdtük a gépi humu
szolást a kitűzött nyomvonalszakaszon. A teljes rendel
kezésre álló terület, azaz a lelóbelyszakasz 90 százalék
ban fedett régészeti jelenségekkel. A gépi humuszolás 
során közel 40 ház, árokrendszerek, gödrök, kutak, 
kemencék foltja került elő. A terület ÉK-i végén a nyár
faerdőnél több kút és feltehetően „karámárkok" kerül
tek elő, melyek lekerekített sarkú, téglalap alakú terüle
tet kerítettek, valamint pár gödör. A terület középső sza
kaszán sűrűsödnek a házak, melyek sorokat alkottak. A 
területen különféle irányba futó és egymást keresztező 
árkok mindenütt megtalálhatók. Ezek közül kiemelen
dők a nagyobb négyszög alakú területeket lekerító'k. Pon
tos funkciójuk idáig kérdéses, feltehetően telekhatáro
kat jelöltek ily módon. 2003. november elejéig 383 ob
jektumot tártunk fel, köztük 192 gödröt, 2-9 házat, 10 
kutat, 139 árkot, 1 gödröt zsugorított temetkezéssel (szkí
ta?) , 6 cölöplyukat, 5 kemencét, 2 tűzhelyet. 

A lelőhely ÉK-i felében koncentrálódnak a szkíta, 
illetve feltehetően bronzkori objektumok. DNy-on pe
dig eddig csak Árpád-kori objektumok kerültek elő. A 
legtöbb objektumból azonban (fó1eg az árkokból) jel
legtelen, kézzel formált kerámia került elő. Ezek kor
meghatározása kérdéses. A leló11ely tovább terjed a Gyáli 
csatorna túloldalán, valamint a nyárfaerdő alatt is fel
tehetően. A feltárást a következő évben folytatjuk. 

Munkatársak: Antoni Judit régész, Balogh András 
régészhallgató (JPTE) , Kaptár Ildikó, Nyikus Krisztián 
régésztechnikusok. 

1 59.  Gyál ,  1 3 .  számú lelőhely 
( Pest megye) Kö 

NAGY ANDREA 

A lelőhelyen 2003. július 28. és szeptember 9. között 
folytattunk régészeti feltárást. A terület a környezeté
hez képest kissé mélyebben fekszik. Az altalaj agyagos 
homok. Az ásatás során 15, fó'ként a középkorba tarto
zó gödör, 3 szintén középkori épület, illetve számos árok 
(középkor, újkor) látott napvilágot. 

Az egyik árok egy 30x22 méteres lekerekített tégla
lap alakú részt határolt, s tájolását tekintve a többi árok 
is alkalmazkodott ehhez a rendszerhez. A gödrök seké
lyek voltak, alakjuk kerek, vagy ovális, betöltésük feke
te, kormos. Az épületekhez közeli gödrökben vastárgyak 
(kések, szögek) kerültek elő. 

Az épületek közül az egyik 3,2x2,8 m nagyságú, le
kerekített téglalap alakú, közepén egy ovális gödörrel. Va
lószínűleg gazdasági céllal épült. A másik két épület la
kóház, egyikük egy beltéri, másikuk egy bel- és egy kül
téri, a házból fűthető kemencével volt fölszerelve. Ez utób
bi tüzelőfelszínét állatcsontokkal rakták ki. Mindkettő ese
tében a beltéri kemencével szemközti oldalon megtalál
tuk a korszak házaira jellemző munkagödröt is. Az épü
letek betöltésébó1 vastárgyak, fó1eg kések kerültek elő. 

Munkatársak: Szanyi Brigitta régész, Szászvári Lin
da, Szöllősi Géza régésztechnikusok. 

1 60 .  Gyál ,  1 Li .  számú le lőhely 
(Pest megye) Kö 

PÉTERV ÁRY TAMÁS 

2003. augusztus 11. és október 1. között egy középkori te
lepülés gazdasági részének a nyomvonalba eső részén vé
geztünk feltárást. Összesen 17 objektumot tártunk fel. A 
leló'helyen három kb. 30x20 m kiterjedésű, lekerekített tég
lalap alakú te1iilethatároló árkot, s további, a lekerekített 
részek rendszeréhez alkahnazkodó árkokat (tizenhármat), 
illetve 4 gödröt tártunk fel. Az árkok valószínűleg állattar
tás céljából készültek, betöltésükben rendkívül sok szar
vasmarha, illetve kiskérődző csontja került elő. 

A területet a 8-as számú lelóbelyen feltárt közép
kori települé-s-objektumaitól csak egy 30-35 méteres 
üres sáv választja el. A két településrész minden bi
zonnyal szerves egységet alkot. 
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Munkatársak: Szanyi Brigitta régész, Szászvári Lin
da, Szöllősi Géza régésztechnikusok. 

1 6 1 .  Gyá l ,  2Li .  számú lelőhely 
( Pest megye) Sza 

PÉTERVÁRY TAMÁS 

2003. július 9 .  és szeptember 19. között végeztünk régé
szeti kutatást a területen. Munkánkat megnehezítette, 
hogy a kutatóárkok számára a lelónelyen található tele
pített erdó'ben, 10 méter széles sávokban fákat kellett 
irtanunk. A kutatóárkokban egy nagyméretű, kerek, 
szarmata kori gödröt, egy szintén szarmata korszakba 
tartozó árkot, egy leletanyag nélküli tüzelő gödröt és szá
mos bizonytalan korú árkot sikerült feltárnunk. A lelő
helyen további régészeti kutatásokra a nyomvonalba eső 
erdőrész teljes kiirtása után nyílik lehetőség. 

Munkatársak: Szanyi Brigitta régész, Szászvári Lin
da, Szöllősi Géza régésztechnikusok. 

1 62 .  Gyál , I l l .  homokbánya 
( Pest megye) Á 

PÉTERVÁRY TAMÁS 

A telek a város határának D-i részén, az M5 autópályá
tól kb. 150-500 m-re ÉK-re helyezkedik el a 078/8-13 
hrsz. parcellákon. Területe szántó a 19 .  század vége óta. 

A 2003. szeptember 20-án végzett helyszíni szemle 
során megvizsgáltuk a bányatelek területét. Talaja ke
véssé humuszos homok, Ny-K és ÉNy-DK irányú ma
gaslatokkal tagolt felszínét tavalyi vetemény maradvá
nyai és magas, részben kiszáradt gyom borítja, a talaj
felszín részletei csak a kiemelkedések tetején láthatók. 

A bányatelek K-i határvonalánál emelkedő, Ny-DK 
irányú domboldalt a sűrű növényzet miatt nem vizsgál
hattuk meg. 

A bányatelek É-i harmadánál levő, Ny-K irányú 
dombháton egyetlen Árpád-kori edénytöredéket talál
tunk, közelében néhány újkori edénytöredékkel. Nem 
lehet eldönteni, hogy a lelet másodlagos helyzetű-e, vagy 
régészeti leló11elyet j elez. 

A bányatelek D-i részén levő, ÉNy-DK irányú, ki
sebb kiemelkedéseken helyenként látszó felszínen ré
gészeti leletet nem találtunk. 

A bányatelek É-i részétó1 NyÉNy-ra régészeti lelő
helyek (Gyál 10., 11 . ,  12.) vannak, de régészeti érintett
ségét a helyszíni szemlével nem lehetett meghatározni. 

1 6 3 .  Gyomaendrőd, belterü let 
( Békés megye) 0 

DINNYÉS IsTv ÁN 

A város belterületén 2003-ban a korábbiakhoz hason
lóan folytatódtak a szennyvízvezeték építési munkái és 

__ az ahhoz Jrnpcsolódó_régészeti ielügyelet. _Az éy során a 
következő munkaterületeken építették meg a szenny
vízhálózatot. Az endrődi városrészen: a Fő úttól délre 

eső területeken; a gyomai városrészen: a Hősök útjától 
keletre eső területeken, valamint az előző évek építke
zéseibó1 kimaradt részeken. 2003 végére a teljes szenny
vízhálózat elkészült. 

A 2003. évi munkák során a felsorolt, földmunkák
kal érintett területen az árkok és aknák helyén régésze
ti lelet nem került napvilágra, régészeti jelenségekre uta
ló nyomokat nem tapasztaltunk. 

1 6 Li .  Gyönk, Szabaton 
(Tolna megye) Á 

LISKA ANDRÁS 

A Donát-patak D-i partján emelkedő É-D-i irányú dom
bok egyikén a 2003. február 28-i légi fotózásnál a hó
ban földvár nyomai mutatkoztak. 

2003. április 8-án a lelőhelyet sűrű bozótban a GPS 
segítségével találtam meg. A hosszú, keskeny gerincet 
D feló1 bemélyedő nyereg választja el a domb folytatá
sától. É, Ny és K felől változó szélességű terasz figyelhe
tő meg. A domb teteje és oldala is bozótos, de elég sok a 
disznótúrás. Ennek ellenére leletet nem találtam. 

A lelőhely - szerkezete, nagysága alapján - minden 
bizonnyal Árpád-kori földvár lehetett. 

MIKLÓS ZSUZSA 

1 6 5 .  Győr, Árpád utca 93 .  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró ,  Á ,  Kk, Kú 
Építkezést megelőző próbafeltárást végeztünk 2003. má
jus 27. és július 4. között. Három kutatóárokkal vágtuk 
át a telket, feltártunk 141 m2 területet. 

A vízjárta, üledékes, iszapos altalajon (utolsó fázi
sát néhány vízhordta római kori cserép keltezi a római 
korra, illetve utána) a 13-14. században kültelki hasz
nosítású „őshumusz" keletkezett, amelyet árokrendszer 
osztott telkekre. Az egyes telkeken szórványos telep
nyomokat figyeltünk meg: egy kemence, 3 kútszerű 
(víznyerő) gödör, 10 sekély, többnyire formátlan gö
dör j ellemzi (utóbbiak egy részéró1 még az sem biztos, 
hogy emberi munka eredménye) . Jelentkezési szint
jük a mai felszín alatt 200-240 cm között van. Még 
ugyanebben a korban újra elvizesedett a terület, a cso
portokban elhelyezkedő, de felmenő építményhez nem 
tartozó cölöphelyek alapján következtetünk erre, ame
lyek minden megfigyelhető esetben szuperpozícióban 
voltak az egyéb településobjektumokhoz képest. A kor
szak végén, a 14-15.  században az egész területet fel
töltötték, a töltés helyenként 80 cm vastag (ebből szár
mazik a leletanyag legnagyobb része) . A kora újkorra 
egyetlen, csak a metszetben észlelhető beásás volt kel
tezhető. A terület sokáig érintetlen maradt, majd a 19 .  
század második felében a környék meginduló nagy 
építkezései során újabb j elentős tereprendezés (feltöl
tés) törtéut. A leletauyag zömét nagyszámú 13-14. szá
zadi (kisebb mértékben késó'bbi) edénytöredék és fel
darabolt állatcsontok alkotják, említésre érdemes egy 
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kiegészíthető cserépbogrács, két sarkantyú, egy vas
kulcs. 

1 66 .  Győr, Bástya utca 33 .  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Kk 

SZŐNYI ESZTER 

Győr belvárosában, a 6779 hrsz. telken, régészetileg vé
dett területen építkezést megelőző feltárást folytattunk. 
2002. december 12-13-án statikai szondákat figyeltünk 
meg, a kemény tél miatt az ásatás maga 2003-ra ma
radt. 2003. január 23-án a beruházó bejelentés nélkül 
tereprendezést, majd január 28-án megállapodásunk el
lenére, újabb szintsüllyesztést végeztetett, ezért január 
29. és február 1. között megkezdtük a feltárást. Újabb 
fagyszünetet követően február 27-től március 21-ig fo
lyamatosan dolgoztunk, miközben március 18-án jelen
létünket kijátszva földmunkagéppel jelentős rongálást 
vittek végbe a beruházó utasítására, tiltakozásunk elle
nére. 

A feltárás során a korai római kori és a 15-16. szá
zadi településró1 szereztünk lényeges új információkat 
(a köztes korszakokat, amennyiben voltak, a rongálás 
során megsemmisítették) . A rétegsort újkori építkezé
sek maradványai zárták. 

Meglepetést okozott az igen korai római kori lelet
anyag (1 .  század első fele: sigillaták, amfora-, mécses- és 
importedény-töredékek, házikerámia) . 

A későközépkori-kora újkori településmaradványok 
ráhúzódnak a Duna partjának lejtőjére. Terminus post 
quemként a legalsó településrétegbó1 származó Zsig
mond-kori kályhaszemek, terminus ante quemként a 
16. századi erődépítkezés sánca tekinthető, amely a fel
tárt részletek felett helyezkedett el. Az alig 150 éves kor
szakot 6 egymást fedő vagy egymást metsző periódusra 
sikerült bontanunk (1. :  sövényfonatos-paticsos építmény 
és pusztulási rétege, 2 . :  nagy cölöpös építmény és felső 
paticsréteg, 3 . :  vályogtéglafal, sarkán cölöppel és pusz
tulási rétege, 4 . :  fával bélelt gödör: cserzőkád?, 5 . :  kút, 
függőleges, csapolt deszkabéléssel, 6 . :  nagy beásás, 
amelynek D-i fala egyenes, igen gazdag leletanyaggal, 
többek között reneszánsz étkészlet aranyszálakkal dí
szített kése és levél alakú arany záróveretes egyágú „vil
lája") . 

A feltáráson részt vett Tomka Péter régész, Losonczi 
Máté régésztechnikus és Ritly Jenő gylíjteménykezelő. 

1 6  7. Győr, Radó-sziget 
(Győr-Moson-Sopron megye) 1, Kú 

SZŐNYI ESZTER 

A 2003. június 25-26-án, augusztus 1 -jén és 22-én vég
zett terepbejárás a győri Rába és Mosoni-Duna szakasz 
felderítésének első fázisa volt. A kutatás során átvizs
gáltuk a Rába Radó-szigeti két ágát, valamint a sziget
csúcs és a torkolat közötti folyószakaszt, továbbá a Mo
soni-Duna medrét a Rába torkolattól a Széchenyi-hídig. 

A búvárok a fenéken úszva derítették fel a medret, a 
jelenségeket bójákkal jelölték meg. Az alábbi lelónelye
ket találtuk: 

1. Víziszínpaddal szemben: kora újkori (1560-70 kö
rüli csatos bélyeglí téglák) téglafal, erődítés. 

2. Radó-sziget, K-i ág, kettős híd alatt: hídmarad
vány, ismeretlen kor. 

3. Várfarok, Rába-meder: planírozás, feltöltés, kora 
újkor (17. század) . 

4. Radó-sziget, alsó szigetcsúcs, Rába-meder: fal, erő
dítés, kora újkor (17. század). 

5. Radó-sziget, Ny-i ág, híd alatt: fahídmaradvány, 
ismeretlen kor. 

6. Radó-sziget, Ny-i ág, híd alatt 2. : bizonytalan jel
leglí lelónely (hajó?), 18. század. 

7. Radó-sziget, Ny-i ág, híd alatt 3.: bizonytalan jel
leglí lelónely (fakonstrukció ) ,  ismeretlen kor. 

8. Radó-sziget, Ny-i ág, híd felett: erődítésfal, 1661-
1669 (Montecuccoli bélyeges téglái). 

9 .  Mosoni-Duna-meder, Kossuth-híd felett, szór
vány, 18. század eleje .  

10. Mosoni-Duna-meder, Kossuth-híd alatt, ismeret
len jelleglí fakonstrukció (hajó?). 

11.  Mosoni-Duna-part, a kövezésben, az Új kapu ut
ca vonalában, hajó, újkor. 

A leló11elyeket a kotrások jelentős mértékben boly
gatták és pusztították. Tudományos szempontból a leg
jelentősebbnek a Radó-sziget, Ny-i ág, híd alatt 2. lelő
hely ígérkezik, mivel a csapolt gerendák és a faszegek 
az iparosítás előtti hajóépítészet jegyeit mutatják. Le
het, hogy híd maradványa, de nem zárható ki egy hajó
roncs sem. 

A néhány 100 m-es szakaszon slírlín egymás után 
következő lelőhelyek arra utalnak, hogy a folyópartot, 
illetve magát a medret intenzíven használták a régé
szeti korokban. Mindez felhívja a figyelmet a vízparti 
lelőhelyek előtti mederszakaszok kutatásának fontos
ságára. 

1 68 .  Győrvár határa 
(Vas megye) Ő, Kk, Kú 

Tórn JÁNos ATTILA 

A település rendezési tervében belterülethez csatolás
ra kijelölt területek régészeti terep bejárását végeztük el 
2003. március 31-én. A munkát nehezítette, hogy az 
érintett terület nadrágszíj-parcellákból áll, melyek egy 
része járhatatlan (növényzettel fedett), többi része fris
sen boronált, nem ülepedett mélyszántás volt, s ez a 
tény lehetetlenné tette a leló11elyek széleinek pontos 
meghatározását. A be nem járt területek potenciális le
lónelyek. 

Béleavár: A falu É-i részének nyugati területén fris
sen boronált szántásban, rossz látási viszonyok közepette 
egy őskori, félig átfúrt (valószínűleg orsókarikának 
szánt) edényalj-töredéket találtunk és 19. századi kerá
miákat figyeltünk meg. A rossz látási viszonyok és a te-

222 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

rület ígéretes domborzati viszonyai miatt indokoltnak 
láttam a leló11ely szórványként való felvételét. 

Nyugati telek: A falu határának Ny-i részén, frissen 
boronált, nem ülepedett szántásban, illetve vetett, ve
getációval fedett nadrágszíj-parcellákon szórványos ős
kori, késő középkori és kora újkori leletanyagot gyűjtöt
tünk. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Hódi Attila és 
Vámos Gábor régésztechnikusok. 

1 6 9.  Gyu la ,  36 .  számú lelőhely 
( Békés megye) 0 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

A Gyula Farkashalmi Vízmű transzformátor körzet vil
lamoshálózat rekonstrukciója keretében villanyoszlopo
kat állítottak, amelyek alapgödreinek kiásása a Gyula 
36 .  és 582. sz. lelónelyeket is érintette. A topográfiai 
terepbejárások által ismertté vált lelónelyek területén 
zajlott földmunkáknál elláttam a szükséges régészeti 
felügyeletet. 

A földmunkák 2003.  november 19-én és 20-án tör
téntek. A villanyoszlopok alapgödreit földfúróval, il
letve árokásó géppel ásták ki. A keret átmetszetű, kb. 
120-140 cm mélységű gödrök kiásásakor a kitermelt 
földet átvizsgáltuk, régészeti leleteket nem találtunk. 
A fúrt gödrök metszetfalai régészeti megfigyelésekre 
csak részben voltak alkalmasak: a fúrás közben a gö
dör falán nem képződött megfigyelhető, tiszta felület, 
a fúró kihúzásakor a gödör falát összeroncsolta a fúró. 
A kiásott gödrökben sem régészeti leleteket, sem pe
dig egyéb régészeti jelenségekre utaló nyomokat nem 
figyeltünk meg. 

LISKA ANDRÁS 

1 70 .  Gyula ,  73 . ,  5 1 1 „  5 12 .  számú le lőhelyek 
( Békés megye) 0 
A Gyula, Bicere és Siórét Gázépítési Társulás beruhá
zásban a 44. sz. főút melletti ingatlanok lakossági gázel
látását biztosító nagy-középnyomású gázelosztó veze
ték épült Gyulán Bicere és Siórét területén. A gázveze
ték nyomvonala kb. 150 m hosszan érintette a Gyula 
73 .  sz„ 100 m hosszan az 511. sz. és 50 m hosszan az 
512. sz. lelőhelyek területét. A topográfiai terepbejárá
sok által ismertté vált lelónelyek területén régészeti 
felügyeletet végeztünk 2003. október 15-től. A gázveze
ték árkának kiásása a régészeti lelónely területén kézi 
erővel történt. A gázvezeték nyomvonalát a lelónelyek 
érintett területének csaknem teljes hosszában egy már 
meglévő, a 44. sz. főúttal párhuzamos irányú, igen mély 
vízelvezető árok É-i partján jelölték ki. A kb. 100 cm 
mélységben kiásott árok bolygatatlan réteget nem érin
tett. A kiásott gázárak metszetfalait és alját átnézve sem 
régészeti leleteket, sem pedig egyéb régészeti jelensé
gekre utaló nyomokat nem figyeltünk meg. 

LISKA ANDRÁS 

1 7 1 .  Gyu la,  belterü let 
( Békés megye) V, Sza, Á 
Gyula város belterületén kábeltelevíziós és telefonhá
lózat kiépítésének fölmunkáit felügyeltük 2003 áprili
sától. Az új vezeték nyomvonala a legtöbb helyszínen a 
már meglévő telefon, illetve más közművezetékek nyom
vonalán került kijelölésre. Egyedül a vár épületébe ve
zető kábel számára jelöltek ki új nyomvonalat. Ezen a 
területen megelőző régészeti feltárást folytattunk. 

Régészeti korú leletek csupán egy helyen kerültek 
elő, a Kertes utca és a Móra Ferenc utca sarkán. Az asz
faltút felbontásakor vaskori, szarmata kori, és Árpád
kori edénytöredékeket találtunk, sajnos csak másodla
gos helyzetben, a korábbi közművezetétek számára 
kiásott árok betöltésében. A kb. 40 cm mélységben je
lentkező edénytöredékeket objektumokhoz nem tudtuk 
kötni, szórványleletként regisztráltuk. Vaskori és szar
mata kori régészeti leleteket a közeli Vasúti homokbá
nya leló11elyró1 ismerünk (Gyula 513. sz. lh. környéke) . 
A két területet a közöttük lévő 5-600 méteres távolság 
és a beépítettség miatt nem tarthatjuk azonos lelónely
nek. 

A további munkaterületeken semmilyen régészeti 
j elentőségű leletre, illetve objektumra nem bukkantunk. 

172 .  Gyula ,  külterü let 
( Békés megye) 0 

LISKA ANDRÁS 

A város külterületén, az eleki út és a kétegyházi út 
elágazásának közelében elhelyezkedő DÉMÁSZ telep 
vízellátását biztosító vízvezeték épült. A vízvezeték 
nyomvonala a DÉMÁSZ teleptől kiindulva a kétegy
házi út ÉNy-i oldalán haladt az eleki úti elágazáshoz, 
majd DK-i irányba fordulva csatlakozott az eleki úti 
vízrákötéshez. A vízvezeték nyomvonala három, a ko
rábbi topográfiai kutatásokból ismert régészeti lelő
helyet érintett, illetve közelített meg. A régészeti lelő
helyek területének veszélyeztetettsége miatt indokolt 
volt az érintett részeken a földmunkák ideje alatt a ré
gészeti felügyelet. 

A vízvezeték-építés földmunkái 2003. szeptember 
1. és 9. között tartottak. A vízvezeték árkát kb. 600 m 
hosszú nyomvonalon ásták ki. A kb. 100 cm mélység
ben kiásott árok metszetfalait és alját átnézve sem régé
szeti leleteket, sem pedig egyéb régészeti jelenségekre 
utaló nyomokat nem figyeltünk meg. 

1 7 3 .  Gyula ,  Paradicsomi lakópark 
( Békés megye) 0 

LISKA ANDRÁS 

A területen (hrsz.: 9109/8) 72 lakásos társasház épül. A 
társasházhoz pincegarázst is terveztek, amelynek a ki
vitelezése 2003.-szeptember 13-án kezdődött. A terem
garázs építésének földmunkáinál elláttam a szükséges 
régészeti felügyeletet. 
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A kanalas földmunkagép segítségével feltárt kb. 
1600 m2-es területen a felső 30 cm eltávolítása után nyert 
nyesett felületen régészeti objektumokra utaló foltokat, 
illetve régészeti leleteket nem találtunk. A már bolyga
tatlan sárga altalajt érintő építési fázis megfigyelése so
rán sem tudtunk régészeti leleteket, vagy objektumok
ra utaló foltokat, egyéb jelenségeket megfigyelni. 

1 71.j .  Hajdúböszörmény, Csíkos-tanya 
( Hajdú-Bihar megye) U, Sza, Á 

LISKA ANDRÁS 

Az épülő M35-ös autópálya 16. sz. lelőhelyén 2003 jú
liusától novemberéig folytak a megelőző feltárások. A 
kutatott 4500 m2-nyi területen 373 objektumot bon
tottunk ki, melyekhez 547 stratigráfiai egységet ren
deltünk. 

A lelőhelyen három korszak különíthető el. A leg
korábbi az újk6kor, az alföldi vonaldíszes kerámia kul
túra korai fázisába sorolható. Ehhez a megtelepedéshez 
öt gödör tartozott, melyekbó1 rendkívül gazdag lelet
anyag - festett és karcolt edénytöredékek, csonteszkö
zök, kőeszközök, köztük obszidián is - látott napvilágot. 
Az objektumok a feltárási felület egészén, egymástól 
nagy távolságban, elszórtan jelentkeztek. 

A következő megtelepedés a Kr. u. 4-5. századra 
tehető. A szarmata objektumok metszéseiből, egymás
ra rétegződésébó1 három települési fázis különíthető el. 
Összesen 15 házat tártunk fel, melyek kivétel nélkül 
ÉNy-i tájolásúak, 3x3,5 m méretűek, téglalap alakúak, 
félig földbe mélyítettek. Négy ház nyugati sarkában szo
katlan módon a ház oldalába vájt, szögletes kemence is 
volt, melyek közül az egyik csodálatos épségben őrző
dött meg. Tüzelőnyílását a nyugati oldalon alakították 
ki, míg a felső részén lévő kerek lyukba helyezték a fő
zőedényt. Körülötte és tüzelőterében ép edények és 150 
hálónehezék(?) került napvilágra. A házak környékén 
méhkas alakú vermeket és nagyobb agyagkitermelő-göd
röket, valamint több füstölőgödröt is kibontottunk. A 
leló11elyen 11 kutat tártunk fel, melybó1 az egyikben 
megmaradt a faszerkezet is. A talajvízszint feletti részek 
elpusztultak, azonban ez alatt teljes épségükben megőr
ződtek a deszkák. A kút 3,5 m átmérőjű kerek gödrét 
4,2 m-ig ásták le, és ebbe a mélységbe helyezték bele a 
faszerkezetet. Két rövidebb és két hosszabb, külső olda
lán megmunkálatlan, 110-120 cm hosszú, 20-25 cm szé
les és 5-6 cm vastag deszkát csapoltak össze; és az így 
elkészített kereteket helyezték egymásra. E keretekből 
összesen hetet tudtunk a talajvízig lefelé haladva meg
menteni. A kút belső sarkait egy-egy vastagabb ágda
rabbal erősítették meg. A deszkaszerkezetet kívülről tő
zeges, szalmás anyaggal vették körül. A leló11elyen több 
árokszakaszt is feltártunk. A kutatott területen 3 rabolt 
sír is napvilágot látott. 

Az előzőeken túl egy Árpád-kori laza szerkezetű fa
lu néhány objektumát tisztáztuk a domb tetején. A há
zak viszonylag kis méretűek, 2-2,5x2,5-3 m nagyságúak 

voltak, kicsi, tapasztott kemencéjüket a sarokba, az épü
let falába vájták. A házak mellett egy nagyobb, két ke
mencével ellátott, műhelyként szolgáló épület is elhe
lyezkedett. 

Munkatársak: Kovács Katalin, Kecskés Anita, Tóth 
Gusztáv, Váczi Gábor régészhallgatók. 

RAczKY PÁL 

175 .  Hajdúböszörmény, Hármashalmi  iskola 
( Pelyhe-tanya) 
( Hajdú-Bihar megye) Sza, A, Á 
A feltárt területek Görbeházától keletre, a 35. sz. autóúttól 
délre eső dűlőút két oldalán helyezkednek el. A terepbejá
rás során meghatározott leló11elyek közül a nyugati a 
Hármashalmi iskola, a keleti a Pelyhe-tanya elnevezést kap
ta, az eló'bbi a 13., az utóbbi az 14. számú az épülő M35-ös 
autópálya nyomvonalán rögzített lelónelyek közt. A feltá
rások nyomán azonban nyilvánvalóvá vált, hogy valójá
ban egy és ugyanazon lelónely két részéró1 van szó. 

A mintegy 4 hektárt felölelő lelőhely 16 220 m2-ét 
tártuk fel 2003.  július 7. és október 30. között. Összesen 
650 objektumszámot és ezekhez rendelve 1100 strati
gráfiai számot osztottunk ki, a terület tehát régészeti 
szempontból intenzíven fedett. A jelenségek három nagy 
korszakba sorolhatók. 

A szarmata (római császárkor, Kr. u. 2-4. sz. ) ,  az 
avar (népvándorlás kor, 8. sz.) és a korai Árpád-korba 
(10-12. sz.) . Jellegük szerint megkülönböztethetünk te
lepüléseket (szarmata és Árpád-kor) és temetkezéseket 
(szarmata és avar kor) . 

Az egykor itt megtelepedett szarmata népesség fa
lujának összesen tizenöt épületét tártuk fel. Az épüle
tek hasonló szerkezetűek: kb. 20-50 cm-re a földbe mé
lyítettek, hossztengelyük K-Ny-i irányú, s ezek végében 
többnyire megtaláljuk a szelemengerendát tartó oszlo
pok helyét. Ezek mérete különböző, a legkisebb csupán 
2,5x3 m, a legnagyobb 6x4,1 m alapterületű. A nagyobb 
méretű épület a késő szarmata időszak, a Kr. u. 4. sz. 
jellegzetessége. A házak körül 1-2 m átmérőjű, méhkas 
alakú vermek sorakoztak. A mélyebben fekvő területe
ken összesen húsz szarmata kutat bontottunk ki, ame
lyek között akadtak kisebb, és sekélyebb, hosszúkás for
májú, kb. 2,5 m mély víznyeró11elyek, valamint nagy
méretű, 4 m átmérőjű belépőrésszel induló, majd töl
cséresen szűkülő kerek és négyzetes alaprajzú kutak is. 
Az épület közelében több helyen találtunk kerek és fél
kör alakú sekély árkokat is, amelyeket karámként értel
meztünk. A település méretéhez és intenzitásához ké
pest meglehetősen kis mennyiségű az eló'került kerá
miaanyag. A szarmata település jellegzetes kerámiatí
pusai közt felbukkannak terra sigillaták darabjai is. Jó
val ritkábbak a fémleletek (vaskések), az ékszerek (üveg
gyöngyök) , és a római üvegedények töredékei. A tele
pülésektó1 keletre- bukkantunk rá egy €szak-dcfö tájolású 
női sírra, amelyet sírmellékletei alapján a késő szarmata 
korszakba soroltunk. A temetkezést kb. 500 üveg-, kar-
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neol-, borostyán- és mészkőgyöngy kísérte, amelyek egy
kor részben az elhunyt nyakláncát és övét, de föként 
ruhájának alsó szegélyét díszítették. Csuklóján lemez
karperec volt, lábához kis edénykét helyeztek. 

Feltehetően a hasonló, nagyállattartó és földműve
lő életmódnak köszönhetően, az ugyanazon helyen meg
telepedett szarmata és kora Árpád-kori népesség tele
pülésképe és objektumtípusai között alig észlelhető lé
nyeges különbség. Lelónelyünkön hat Árpád-kori épü
letet tártunk fel. Ezek a szarmata építményekhez ha
sonlóan földbe mélyített, téglalap alaprajzú „veremla
kások", hossztengelyük mindig ÉK-DNy irányú. Négy 
ház padlóján sajátos szerkezeti elem nyomait figyeltük 
meg. A ház egyik hosszanti oldalához közelebb 2 „T" 
alakú cölöplyuk helyezkedett el, amely egy nagyobb 
ácsolt szerkezetre, talán féltetőre enged következtetni. 
Az Árpád-kori faluhoz szintén csatlakozott 5 kút. Több 
kutat cölöphelyek kerítettek, amelyek minden bizonnyal 
az egykori kútház nyomai. Az egyik Árpád-kori kútból 
napvilágra bukkant egy különleges lelet, egy kb. 2,5 m 
hosszú, 30 centiméterenként átfúrt és facsapokkal ellá
tott ívelt farúd, amely körül visszavarrott szegélyű bőr
foszlányok feküdtek. 

A 14. sz. leló11ely északi részén, a ma tanyaként mű
ködő iskolaépület kerítésének közvetlen szomszédságá
ban újabb sírok kerültek elő. Egy ÉNy-DK, a többi hét 
É-D tájolású volt. Ezúttal egy kis késő avar, 8. századi 
temető részletére bukkantunk, amelyhez észak, vagyis 
a tanyaudvar felé valószínűleg újabb sírok csatlakoznak. 
A férfi, női és gyermektemetkezések meglehetősen sze
gényesek. A férfiak mellett vascsatot, vaskést, kovát és 
tűzcsiholó vasat, a nők mellett orsógombot és 1 -1 gyön
gyöt találtunk. A több sírban is felbukkanó cserépedény, 
valamint állatcsontok az útravalónak szánt étel és ital 
szegényes maradványai. Az egyik női sírból jobb minő
ségű ötvösmunka is napvilágra került, egy aranylemez
bó1 készített, granulációval és üvegbetétes rekeszekkel 
díszített arany fülbevalópár. 

Mindkét település - a szarmata és az Árpád-kori -
keleti kiterjedését sikerült lehatárolni, hiszen az árokrend
szerektó1 zárt területen kívül az objektumok már csak kis 
számban, szórványosan jelentkeztek, de nyugati irányba 
a következő évben folytatni kell a feltárásokat. 

Munkatársak: Rácz Zsófia, Sebők Katalin régészek, 
és az ELTE Régészettudományi Intézet hallgatói. 

SzABÓ GÁBOR - RAczKY PÁL 

1 76 .  Hajdúnánás, Fekete-halom 
( Hajdú-Bi har megye) B,  Sza, H 
Az épülő M3-as autópálya 41. sz. lelőhelyén 2003 szep
tember-októberében 9600 m2 nagyságú területen foly
tattunk megelőző feltárást. A teljes felületen összesen 
79 objektumot bontottunk ki, melyekhez 181 stratigrá
fiai egységeuendeltünk. __ 

A lelónely a Fekete-halom nevű kurgán délkeleti 
lábánál húzódik, az egykori Csingilingi-ér partján, mely 

északkeleti irányból képez határt. Az elmúlt évszáza
dok során a táj képe nagyon megváltozott - néhány he
lyen közel 1,5 m vastag humuszréteg fedte az objektu
mokat és a homokos altalajt. Három korszak emlékanya
gát tudtuk elkülöníteni. 

Három lwra bronzkori sírt tártunk fel, az egyikben 
gazdag edénymellékletekkel temették el az elhunytat. 

A következő megtelepedés a szarmata időszakban 
történt. A terület délnyugati részén néhány élelemtá
roló- és agyagkitermelő-gödröt tártunk fel, valamint egy 
nagyméretű külső kemencét. 

A 9-10. századra keltezhető településen 8 ház ma
radványai láttak napvilágot. A házak kivétel nélkül négy
szögletes alaprajzúak, viszonylag kisméretűek (2-
2,5x2,5-3 m), ÉK-DNy-i tájolásúak voltak. Legtöbbjük 
ÉNy-i vagy ÉK-i sarkába kicsiny, patkó alakú kemencét 
vájtak. Falukba beépítve, vagy környékükön és a házak 
betöltésében gyakran találtunk feketére kormozódott/ 
égett őrlőkőtöredékeket. A házak egy csoportban, a fel
tárási terület délkeleti szélén helyezkedtek el. A kis fa
lut nyugatról és északról többször megújított, meglehe
tősen szabálytalan alakúra ásott árok övezte, északi ré
szén cölöpökkel megerősített kapubejárattal. A házak 
csoportjától távolabb négy nagyméretű, úgynevezett 
külső kemencét bontottunk ki. A lelónely északnyugati 
szélén két kutat sikerült tisztáznunk. Az egyikbó1 a kút 
faszerkezetének elemeit tudtuk kiemelni. A 120-140 cm 
átmérőjű kút aknáját szokatlan módon függó1egesen 
felállított 30-40 cm széles, ívesen összeállított 150 cm 
hosszú deszkákkal bélelték ki. 

A lelónelynek autópálya nyomvonalába eső szaka
sza az ásatások nyomán teljesen feltártnak tekinthető. 

Munkatársak: Raczky Pál, Nagy Emese Gyöngyvér, 
Sebó'k Katalin régészek, és az ELTE Régészettudomá
nyi Intézet hallgatói. 

1 7 7. Hajdúnánás,  Fű-rét legelő 
(Hajdú-Bihar megye) Sza, Á 

ANDERS ALEXANDRA 

Az épülő M3-as autópálya 38.  sz. lelőhelyén 2003 júliu
sában és szeptember-októberében 5000 m2 nagyságú 
területen folytak a megelőző feltárások. A felületen 
összesen 36 objektum került elő, melyekhez 57 stratigrá
fiai egységet rendeltünk. 

A lelónely egy korábbi kisebb ártéri szigeten talál
ható, mely ma egy öntözőcsatornákkal (K-III, K-III/2) 
sűrűn szabdalt, belvizes legelőn helyezkedi el. A rend
kívül magas talajvízszint miatt nem minden esetben volt 
lehetséges az objektumokat teljes mélységükig kibon
tani. Két korszak leletanyagát különítettük el. 

A szarmata objektumok a feltárási terület déli felé
re koncentrálódtak. A három, félig földbe mélyített ház 
alapgödre 3x4 m nagyságú, téglalap alakú, közepükön 
a_ szerkezetet tartó_cölöpök helyeivel. --1\. liázak_mellett 
méhkas alakú élelemtároló-vermek és egy kút helyez
kedett el. 
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Az Árpád-kori településbó1 két, egymásba ásott há
zat a hozzá tartozó kemencékkel, és élelemtároló göd
röket bontottunk ki. A feltárási terület nyugati részén 
két bizonytalan korú sír került napvilágra. 

A lelónely feltárását befejeztük, mivel keleti irány
ban a csatorna (K3) miatt nem volt tovább bővíthető a 
felület, míg nyugat feló1 megtaláltuk a települések szé
leit. 

Munkatársak: Anders Alexandra, Nagy Emese 
Gyöngyvér, Sebó'k Katalin régészek, és az ELTE Régé
szettudományi Intézet hallgatói. 

1 78 .  Hajdún ánás, Rét (Török-tanya) 
( Hajdú-Bihar megye) Sza , Kk 

SZABÓ GÁBOR 

Hajdúnánás északi határában az épülő M3-as autópálya 
37. sz. lelónelyén 2003 júliusában és augusztusában 15 OOO 
m2 nagyságú területen folytak a megelőző feltárások. A 
teljes felületen összesen 213 objektumot bontottunk ki, 
melyekhez 302 stratigráfiai egységet rendeltünk. A lelő
helyen két korszak emlékanyaga különíthető el. 

A feltárási terület északi harmadánál egy megköze
lító1eg É-D-i irányú, V-átmetszetű árok fut, melytó1 délre 
találhatók a szarmata korszakhoz sorolható objektumok 
(gödrök, kisebb árkok, földbe mélyített ház, árokkal kö
rülvett karámszerű területek). Az ároktól északra fel
tártunk egy É-D-i tájolású, mély, rabolt szarmata sírt. 
Az ároktól délre helyezkedett el az egykori település köz
pontja - itt három ház alapjai kerültek elő. A 20-50 cm
re a földbe mélyedő, ÉK-DNy-i tájolású épületek kö
zépső tengelyvonalában kisebb-nagyobb cölöplyukakat 
bontottunk ki. A házakban kemence nem volt, de az 
egyik ÉNy-i sarkában egy füstölőgödör alig átégett kür
tőjét és munkagödrét tártuk fel. Az épületeket méhkas 
alakú gödrök vették körül. A kis településen három kút 
került napvilágra, az egyik alján egy ép, korongolt, szürke 
színű edény feküdt. 

Az árkon belüli részen egyetlen temetkezést tisz
táztunk. Az É-D-i tájolású sírgödörben egy fiatal nő rossz 
megtartású váza feküdt. Ruháját bronzfibula fogta össze, 
derekán széles textilövet viselt, melynek lelógó részét 
közel 30 nagyméretű színes üveggyöngy díszítette. Szok
nyájának vagy nadrágjának szárára több, mint 700 kü
lönböző színű és fajtájú üveg- és borostyángyöngyöt 
varrtak fel. 

A feltárási terület déli részén már csak néhány szór
ványos gödröt és kutat bontottunk ki, azaz a település 
északi és déli körvonalai pontosan lehatárolhatók a 
nyomvonalba eső szakaszon. 

Az ároktól északra eső területen ezenkívül csak ké
ső középkori objektumokat (cölöplyukakat és gödröket) 
tártunk fel. 

Munkatársak: Anders Alexandra, Nagy Emese 
Gyöngyvér, Sebó'k Katalin régészek és az-ELTE Régé
szettudományi Intézet hallgatói. 

RACZKY PÁL 

179 .  Hajós, Pincefa lu 
(Bács-Kiskun megye) A, Á 
A vízmű építése során sírokat bolygatott meg a munka
gép. A bejelentés után a leletmentés a kb. 5x5 m nagy
ságú munkaterületen folyt, ahol a felső 1-1,2 m vastag 
humuszos réteg eltávolítása után nyolc avar kori (8 . szá
zadi) sírt és egy két tüzelőhelyes, Árpád-kori házrészle
tet tártunk fel. 

A sírok elhelyezkedése szabályos temetkezési rendre 
utalt. A K-Ny irányú sírsorokból három nyúlt a meg
tisztított területbe. A temető nagy kiterjedésű, amit 
megerősít a helyi lakosok beszámolója a környező pin
cék építésekor eló'került embercsontokról. A sírokban 
viszonylag kevés lelet volt: a női sírokban dinnyemag 
alakú gyöngyök, orsógomb, csüngős fülbevaló, a mel
lékletes férfisírban vascsat és vaskés. 

A közeli vas iszapszűrő alapozási munkálatait szin
tén felügyeltük, de itt régészeti jelenség nem mutatko
zott. 

1 80. Hantos határa 
( Fejér megye) Kö 

KusTÁR RozÁLIA 

2003. január 29-én terepbejárást végeztünk Fejér me
gye több településén, ahol légi fotózás alkalmával 2001-
2002-ben feltehetően középkori erődítményt lokalizál
tunk. 

Hantos községtó1 1 km-re K-i irányban, a Sárosd
seregélyesi vízfolyáson túl, szántóföldön, a környék leg
magasabb pontján található az erődítmény. 

A légi fotó 2001 nyarán készült, a szántóföldön ak
kor gabona volt. A föld úttól DK-i irányban 50-55 m-re 
szabályos kör alakú objektum volt megfigyelhető (nö
vekedési anomália) . A fénykép alapján dupla árkot és 
közötte sáncot feltételeztünk. A terület, mivel intenzív 
földművelés folyik rajta, nagymértékben lepusztult. 

Az erődítés a környék legmagasabb pontján, 131 m 
tengerszintfeletti magasságban létesült. A terepbejárás 
során a belső, a fotón is jobban látható árkot sikerült lo
kalizálni. A külső árok a felszínen nem látszik. Az árok 
szélessége 8-10 m, pontosabb meghatározást csak régé
szeti feltárás adhat meg. Az árokkal körbevett terület 40-
45 m átmérőjű (kb. 0,15 ha) . Az erődítés középső és a 
terület ÉNy-i része, beleértve a körárkon kívül eső részt 
is, apró kődarabokkal volt tele. Ezenkívül a szántás szé
lén, fának döntve találtunk két nagyobb terméskövet. Az 
árokkal határolt területen, több helyen is szétszántott sár
ga színű habarcstörmeléket találtunk. A terepbejáráson 
több kisméretű középkori kerámiatöredék került elő. 

MIKLÓS ZSUZSA - TEREI GYÖRGY 

1 8 1 .  Harta, Freifelt 
( Bács-Kiskun megye) B, Á 
A 2002-ben folytatott 20 hektáros területet érintő régé
szeti leletmentés befejezéseként 2003 májusában a kö-
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zépső dombháton 500 m2 területen tártunk fel néhány 
bronzkori (késő kisapostagi-kora Vatya) gödröt és két 
Árpád-kori házat. A házak közül az egyik külső kemen
cés, míg a másikban a ház közepén volt egy folyami ka
viccsal szigetelt tüzelónely. A temető anyagából 2003. 
szeptember 24-én kiállítás nyílt a Viski Károly Múzeum
ban. 

1 82 .  Harta, gátőrház 
(Bács-Kiskun megye) U ,  Sza, Á, ú 

KusTÁR RozÁLIA 

Az 51-es út korrekciójának keretében ezen a lelónelyen 
a 2002 októberétó1 2003 novemberéig tartó leletmen
tés során több szakaszban összesen 22 OOO m2 területet 
tártunk fel. 

Négy korszakban alakult ki kisebb-nagyobb telepü
lés az enyhén kiemelkedő dombháton: a neolitikumban, 
a római korban (szarmaták), az Árpád-korban és az új
korban. Az ásatáson összesen 1004 objektum került elő, 
ebbó1 640 cölöplyuk. 

A vizsgált terület északi végében egy feltöltődött 
meder jelöli ki a települések szélét. 

A legtöbb objektum a dunántúli vonaldíszes kultú
ra, illetve annak késői, zselizi fázisának emlékeit őrizte. 
Sikerült megtalálni a neolit település északi és déli szé
lét. A kerámiaanyagban a vörös színű durvább kerámián 
túl vonaldíszes, kottafejes, csípettdíszes, illetve több fes
tett kerámia töredéke került elő. A nagy kiterjedésű fel
tárás lehetőséget adott arra, hogy nagyobb település
részletet figyeljünk meg. Országos viszonylatban is rit
ka, és analógia nélküli a Duna-Tisza közi területen, hogy 
hat, egyforma tájolású, kísérőárkos nagy ház alaprajzát 
dokumentálhattuk, és a részben általuk körbezárt terü
leten egy négyszögletes közösségi? tér rajzolódik ki a 
számtalan cölöplyukból. A településen belül összesen 
hat sírt sikerült feltárnunk. Négy zsugorított oldalfek
vésű és két rituálisan, de részben feltöltődött, funkció
ját vesztett tárológödörbe temetett halottat találtunk. 
A felszíni terepjelenségekben gyér neolit település több
hektáros területéből még Somogyvári Ágnes az elkerü
lő út nyomvonalában tárt fel néhány objektumot. 

A szarmata objektumok a vizsgált terület déli ré
szén kerültek elő. A szarmata településrészletbó1 1 há
zat, 77 gödröt, 39 cölöplyukat és 4 árkot tártunk fel. A 
településen előkerült kerámiaanyagban túlsúlyban van 
a durvább, kézzel formált házikerámia. Jóval kisebb 
számban fordult elő a korongolt, szürke kerámia. Terra 
sigillata nem, de utánzat elég nagy számban került elő. 

A mederhez közel tártunk fel néhány Árpád-kori 
objektumot. Ezek közül néhány paticsos betöltésű gö
dörbó1 került elő gazdagabb leletanyag. A legérdekesebb 
a 6. számú objektum - ház volt, melynek kemencéjét a 
padlószinten a kemény agyagba vájták, boltozata így tel
jes épségében megmaradt. A ház betöltésébó1 a meg
szokott házikerámián túl üvegedény töredéke is előke
rült. 

Az ásatás területén előkerült több újkori tanya és 
árok nyoma is. 

KusTÁR RozÁLIA - LANTOS ANDREA 

183 .  Harta, Kü lső tuskó föld 
(Bács-Kiskun megye) U, Sza, Á 
2003 áprilisában és májusában került sor Harta határá
ban az 5305 . jelű tervezett út nyomvonalába eső 2. sz. -
földrajzi nevén Külső tuskó föld - lelónely feltárására. 
Az előzetes terepbejárás során szarmata és Árpád-kori 
edénytöredékeket gyűjtöttünk. A többhetes munka so
rán 2273 m2 nagyságú területet kutattunk, összesen 73 
objektumot tártunk fel, melyek három régészeti korsza
kot képviseltek. 

A legkorábbi korszak a dunántúli vonaldíszes ke
rámia kultúrája. A feltárt területen 18 gödörből került 
elő az újkó1wri kultúra leletanyaga: vastag falú tároló
edények töredékei; vékony falú, gömbös testű, bekar
colt vonalakkal, bütykökkel díszített edények töredé
kei; kovapengék, kővéső, orsógombok töredékei. Egy 
gödörben két, bal oldalára fektetett, zsugorított csont
vázat találtunk. A csontok rossz megtartásúak voltak, 
a két koponya és a lábszárcsontok maradtak csak meg. 
A csontvázak körül előkerült kovapengét, őrlőkőtö
redéket, valamint a gödörben lévő edénytöredékeket 
nem tekinthetjük az elhunytak mellé helye.zett útra
valónak. Az őskori teleprészlethez valószínűleg még 
három árok tartozhatott. Az árkok leletanyagot nem 
tartalmaztak, csupán stratigráfiai helyzetük és betöl
tésük alapján feltételezhető, hogy az őskori telephez 
tartoztak. 

A lelónelyen 18 szarmata sírt tártunk fel. A sírok 
nagyobbik részét kirabolták. Több esetben jól megfigyel
hető volt a rablógödör. A rablások minden esetben a 
fejre és a mellkasra irányultak. Mindössze öt sírt nem 
raboltak ki. Ebbó1 két sírban nem volt melléklet, két sír
ban megtaláltuk a halott mellé helyezett tárgyakat: fi
bulát, kovakövet, vascsatot. Az ötödik, rabolatlan sír egy 
kisgyerek - valószínűleg kislány - sírja volt leletanyag
ban a leggazdagabb. Áttört korongfibula, bronzgyűrű, 
bronzcsengő, mészkőgyöngyök, üvegpasztagyöngyök, az 
alsó lábszárak körül színes kásagyöngyök voltak a sír mel
lékletei. A kirabolt sírok megmaradt tárgyai a férfisírok 
esetében a kovakövek, vaskések és vascsatok, valamint a 
lábaknál elhelyezett kis edények voltak. A női sírokból 
bronzgyűrűk és gyöngyök kerültek elő. 

Az Árpád-kort 32 objektum képviselte a területen. 
Két háznak csak a részletét tudtuk feltárni. Nagyobbik 
részük kívül esett az út nyomvonalán, ezért teljes feltá
rásra nem törekedhettünk, ebbó1 következően a házak 
szerkezetével kapcsolatos megfigyelésekre sem volt al
kalmunk. 27 gödör tartozott még ebbe az időszakba. A 
gödrök egy része méhkas alakú gabonatároló gödör volt. 
A mélyebb fekvésű részeken nagyméretű, mély gödrö
ket, valószínűleg kopolyákat tártunk fel. Leletanyaguk 
és az egyik gödörből előkerült szlavon denár alapján az 

227 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

Árpád-kori település kora a 13. század második felére 
keltezhető. 

Az ásatáson részt vett Mészáros Mónika egyetemi 
hallgató. 

18Li .  Harta, Szü lei- lyuk 
( Bács-Kiskun megye) Sza , ú 

SOMOGYVÁRI ÁGNES 

2003 augusztusában Kustár Rozália és Wicker Erika ása
tási területétó1 (Harta 51. út 96-97 km) északra az 51. 
úttal párhuzamosan 130 m hosszú és 10 m széles régé
szeti kutatóárkot húzott. A sárga altalajban szarmata 
gödrök és házak foltjai rajzolódtak ki. 

Augusztus 21 -tó1 ezt a kutatóárkot a tervezett autó
út nyomvonalszélességében lehumuszoltattuk. 

A november 14-ig zajló munka során 4193 m2 terü
letet tártunk fel, 184 objektumot bontottunk ki. Ezek 
közül 129 gödör, 26 cölöplyuk, 4 ház, 3 kút, 3 füstölő. 
Kutatási területünkön 19 objektum újkorinak (18-19. 
sz. fordulója) bizonyult, ezek jól elkülönülve a terület 
ÉNy-i részén kerültek elő. 

Az objektumok jelentős része (165) szarmata kori 
(Kr. u. 3-4. század). A legtöbb szarmata kori objektum 
méhkas alakú gödör, melyek a település gabonatároló 
vermei voltak. Szép számmal bontottunk ki tölcséresen 
szűkülő, illetve meredek oldalú szemetesgödröket is. Egy 
három objektumból álló füstölő részletét sikerült fel
tárni. A négy szarmata házból kettőt tudtunk csak ki
bontani teljesen, mivel a másik kettő mélyen benyúlik 
a töltés alá. A két teljesen feltárt ház egyike fűtés nélkü
li, félig földbe mélyített cölöpszerkezetes gazdasági épü
let. A másik (32. sz. objektum), szintén félig földbe mé
lyített lépcsős ágasfás, szelemenes kemencés lakóház. 
A település ivóvízellátását a három, tölcséresen szűkü
lő kút biztosította. 

A leletanyag döntő többsége kerámiatöredék: kéz
zel készült, rosszul kiégetett darabok, szürke, gyorsko
rongolt helyi készítésű cserepek, sok a római importból 
származó fazéktöredék is. 

Az állatcsontok marha és ló tartására utalnak. Vi
szonylag kevés az őrlő- vagy fenőkődarab, azonban majd' 
minden gödörbó1 kerültek elő salakdarabok, ugyanaz 
elmondható a csiga- és kagylóvázakról is. 

Ékszer csak a 18.  sz. gödörbó1 került elő: egy erős 
profilú bronzfibula. 

A leletanyagot a kalocsai Viski Károly Múzeumban 
helyeztük el. 

1 8 5 .  Harta , 5 1 .  út ,  96-97. km 
( Bács-Kisku n megye) Sza 

NAGY DÁNIEL SÁNDOR 

2002 . október 24.-november 23. és 2003. április 28.
június 14. között feltártuk a Harta 51 .  út 96-97 km-szel
vényei közötti szarmata, illetve az ehhez É feló1 csatla
kozó neolit (?) település területének 4 OOO m2-ét: 14 há-

zat, 17 kemencét, 2 sírt, 359 gödröt, 3 árkot és 159 (nem 
házakhoz tartozó) cölöplyukat, azaz összesen 551 , kü
lön számmal jelzett objektumot. 

Az általában 3-4x2,5-3 m nagyságú házak padló
szintje kb. 1 m-rel volt mélyebb a mai járószintnél. Hasz
nálatuk utolsó periódusában valószínűleg állattartás 
vagy munkavégzés céljaira szolgáltak: egykori kemen
céiknek csak gödreit találtuk meg. A terület közepén 
volt a település „ipari része", erre az 5 kisebb-nagyobb 
helyiségből álló, igen nagyméretű H .  13 .  ház mellett 
egyéb objektumok is utalnak. A K. 17. kemence és a G. 
165. gödör egykori füstölő vagy aszaló maradványa volt, 
s ugyancsak ilyen célt szolgált a K. 15. kemence is, mely
nek egy része a feltárható területen kívül esett. Jelenleg 
pontosan nem határozható meg a G. 226. és G. 325. göd
rök egykori funkciója. Mindkettő igen nagyméretű, kör 
alakú foltként jelentkezett, lefelé tölcséresen szűkült. 
Mindkettő több gödörbó1 és 1-1 házból álló „komple
xum" része. A szabadban álló kemencéknek jórészt csak 
a fenekét sikerült megfigyelni. A feltárt árokszakaszok
ból azok egykori rendeltetése nem határozható meg. A 
gödrök kisebb része sekély, nagyobb része lefelé erősen 
bővülő, emellett több nagyméretű, egyenes vagy eny
hén szűkülő falú gödröt is feltártunk, utóbbiakat első
sorban a terület közepén. 

A két feltárt temetkezés közül az egyik a G. 42. gö
dörben eltemetett felnőtt sírja volt, egy csecsemő sírját 
pedig a tölcsérszerű, közel 4 m mély G. 226. gödör hu
muszréteg+ 110 cm-es mélységében találtuk meg. Két tel
jes állatváz került elő, közülük az egyik a tölcsérszerű, a 
mai felszínhez képest több, mint 4 m mély G. 325 . gö
dör humuszréteg+110 cm-énél feltárt, feltehetően af
gán agár váza. 

Mind a házakból, mind a gödrökből rendkívül nagy 
mennyiségű leletanyag került elő. Ezek túlnyomó része 
kerámiatöredék és állatcsont, de feltünően nagy a fém
salak-darabok száma. Utóbbi fémfeldolgozó műhely 
meglétét feltételezi, ezt azonban a feltárt szakaszon nem 
sikerült megtalálnunk. Főként a település D-i részének 
gödreiből bronzékszerek (fibulák, karkötők, bronzdró
tok) kerültek elő. Igen sok a Duna közelségével magya
rázható lelet: kagylók, csigák, kavicsok, olykor halváz
részek. A kerámiaanyag jellegzetessége és egyben kü
lönlegessége az Árpád-kori tagolt peremekhez hasonló 
peremek megléte, melyek eddig a környéken nem ke
rültek elő. 

1 86.  Harta, Weierhivl 
( Bács-Kiskun megye) B, Sza , Á, ú 

WICKER ERIKA 

A régészeti lelőhely egy környezetébó1 határozottan 
kiemelkedő dombon a Bapszi-tó és egy időszakosan víz
állásos terület közelében fekszik, a relatív magasságkü
lönbség eléri a 4 métert. Itt 2003 áprilisa és júliusa kö
zött a Hartát elkerülő műút nyomvonalába eső régésze
ti jelenségeket tártuk fel 5000 m2-en. 
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Négy korszakban alakult ki kisebb-nagyobb telepü
lés a dombon: a bronzkorban, a szarmaták idején (2-3. 
században) , az Árpád-korban és az újkorban. 

A bronzkori (késő kisapostagi-kora Vatya) telepü
lésrészlet leletanyagban nagyon gazdag. Több egész, il
letve kiegészíthető edény, 4 korhatározó bronztárgy és 
egy öntőforma került elő. A legtöbb méhkas alakú mély 
tárológödör és két földbe mélyített ház származott eb
bó1 a korból. A cölöplyukak nagy része valószínűleg a 
bronzkori település felszíni épületeihez tartozott. Ta
lán a bronzkori népességnek a hitvilágában is szerepet 
játszottak azok a gödrök - kopolyakutak -, melyek a te
rület mélyebb fekvésű részén kerültek elő. Itt több gö
dörben találtunk egy-két egész edényt, egy gödörben 
pedig egy dunántúli eredetű bronzcsüngőt. 

A szarmaták csak rövid ideig lakták intenzíven a 
dombot, ebbó1 a korból is több tárológödröt és néhány 
kopolyakutat tártunk fel .  Néhány terra sigillata töredék 
és festett cserepek utalnak a rómaiakkal kialakult kap
csolatokra. 

Az Árpád-korban az időszakosan vízjárta terület kö
zelében, a domb nyugati lejtőjén alakult ki település. 
Az előkerült árkok többsége erre a korra keltezhető. A 
lelónely talán legkülönlegesebb objektuma az az Árpád
kori vesszőfonatos kút, melyben a víz kb. 70-80 cm ma
gasan konzerválta a kút vázát alkotó vesszőfonatot. En
nek egy részletét sikerült kiemelnünk. 

Az ásatás területén előkerült néhány újkori - álta
lában sekély betöltésű amorf - objektum, ezek az egy
kor itt működő majorság mementói. 

A lelónelyen összesen 232 régészeti objektumot és 
146 cölöplyukat dokumentáltunk. A feltárással sikerült 
meghatározni az útépítéssel veszélyeztetett régészeti le
lónely nyugati szélét, míg keleti irányban a lelőhely egy 
részét egy korábbi útépítéssel elpusztították. 

KusTÁR RozÁLIA 

lelónelyre is, amely feltehetően egy 2-4. századi római 
telep lehetett. 

AszT ÁGNES 

1 88. Hegyfalu ,  8Li-86 . sz. főutak csomópontja 
(Vas megye) Ő, V, Kö 
2003. július 23. és augusztus 9. között megelőző feltá
rást végeztünk a 84-86. számú főutak közforgalmú cso
mópontjában épülő üzemanyagtöltő állomás területén. 
Közel 1200 m2 területet kutattunk meg. 

Az altalaj a terület Ny-i és D-i részén magas szerves 
anyag tartalmú, sötét öntéstalaj, a K-i és É-i felében 
világos löszös. 

Összesen 61 objektumot tártunk fel .  Előkerült egy 
kora vaskori urnatemető 7 sírja, egy őskori terepülés 
részlete, gödrökkel, oszlophelyekkel, és kevés leletanyag
gal. A vaskori temetőrészlet és az őskori település az 
öntéstalajon került elő. 

A löszös területről középkori településrészletet fi
gyeltünk meg, műhelygödröt(?), házat kemencével, osz
lophelyeket. 

FARKAS CSILLA 

1 89. Hegyfa lu ,  Hereföld 
(Vas megye) Kk 
A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

Ebben a határrészben egy késő középkori település 
nyomait jelző új lelőhelyre (31. sz.) találtunk. 

1 90. Hejőszalonta határa 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, 8, Kú 

lLON GÁBOR 

1 8  7. Hegyeshalom, Középső-Holdasok 2003. szeptember 3-án régészeti terepbejárást végeztünk 
(Győ r-Moson-Sopron megye) Ró Hejőszalonta DNy-i külterületén. A cél az volt, hogy tisz-
2003 .  február 3-án egy kissé ovaloid, de egészében jó tázzuk az említett terület régészeti állapotát. A terüle-
megtartású őrlőkövet hoztak be a múzeumba. Elmon- tet jelenleg szántóföldként hasznosítják. 
dás alapján a kézimalom köve mellett találta a szintén A terepbejárás során négy, eddig ismeretlen régé-
átadott római kerámiát, illetve a műtrágyázások hatá- szeti lelónely felszíni nyomait találtuk meg. Az 1. lelő-
sára igen roncsolt felületű bronz pénzérméket, amelyek helynek nevezett dombon Ny-K-i irányban egy viszony-
egy része Constans és Constantius érme lehet, de egy lag nagy kiterjedésű település felszíni nyomaira bukkan-
nagyo bb darab korábbinak (Hadrianus?) tűnik. tunk. Itt nagyszámú neolit és bronzkori kerámiatöredé-

A leletegyüttes a hegyeshalmi kavicsbánya DNy-i ket gyűjtöttünk. A 2. lelónely egy keskeny ÉÉNy-DDK-i 
sarkánál került elő, egy domboldalban. dombháton van, itt mindössze néhány neolit kerámiát 

A lelónely mai kiterjedése ÉNy-DK-i irányban 220 találtunk. A 3 .  lelónely egy É-D-i hosszanti, de keskeny 
m, K-Ny-i irányban 80 m lehet, ám feltételezhető, hogy dombhát, itt ismét sűrűn került elő neolit kerámia. A 4.  
korábbi bányaművelés a többi (K-i) részét már erősen lelőhely egy szintén É-D-i domboldal, itt neolit kerá-
megsértette, megsemmisítette. A lelőhely jelen ismere- mia, paticstöredékek kerültek elő, valamint egy kora új-
teink szerint közvetlenül nem veszélyeztetett, de a mo- kori cseréppipa töredéke is. Megjegyzendő, hogy a 3. és 
dern_talajművelő segédanyagok (műtrágyázás) erősen_ 4. lelónelyek ugyanazon egykori v:ízfolyás mentén, ha
roncsolják a fémleleteket. Késóobi, esetleges bányabő- sonló helyzetben fekszenek, így egymás folytatásának 
vítés során feltétlenül tekintettel kell lenni ezen ismert is tekinthetők. Mindkét helyen nagy volt a felszíni lelet-
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sűrűség. Ezért feltételezhető, hogy a két leló11ely között 
további régészeti jelenségek lehetnek, csak a terület nö
vényzeti fedettsége miatt a terepbejárás során ezt nem 
tudtuk meghatározni. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

1 9 1 .  Hernádvécse határa 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Sza 
2003. szeptember 15-én a 3-as út Garadna-Hernádszur
dok közötti szakasza mentén terepbejárás során a már 
ismert régészeti leló11elyek kiterjedését és intenzitását 
vizsgáltuk. 

A kutatás 6 régészeti lelőhelyet érintett, melyek 
mindegyike részben vagy teljes egészében a 3-as út ter
vezett új nyomvonala alá kerül. Mindegyik lelőhely 
ugyanazon a 150-160 méteres magassági vonalon, 
ugyanolyan földrajzi szituációban (a Hernád árteréhez 
lefutó dombok keleti lábánál) helyezkedik el. Mindegyi
kük szántóföld. 

Az 1. sz. lelónelyen (lmz.: 0103) kis felszíni sűrűség
ben őskori; a 2. (hrsz.: 0133), 3. (hrsz. :  0129) és 4. számún 
(hrsz.: 0129) közepes sűrűségben neolit; az 5. számú le
ló11elyen (hrsz. :  0127) közepes sűrűségben császárkori ke
rámiát; a 6. sz. lelőhelyen (hrsz. : 0127) nagyon sok 
paticstöredéket és császárkori kerámiát gyűjtöttünk. A 
már korábban megismert leló11elyek kiterjedését a 2„ 4„ 
5 .  és 6. lelónelyek esetében sikerült pontosítani .  

A leletanyag a Herman Ottó Múzeum Régészeti 
gyűjteményébe került. 

Munkatársak: Csengeri Piroska, Homola Krisztina, 
Hajdú István. 

1 9 2 .  Héhalom , temető 
(Nógrád megye) B 

PUSZTAI TAMÁS 

A vizsgált bronzkori tell egy a Bér-patak és a Bujáki
patak által alámosott dombperemen található, mintegy 
165-180 m tengerszint feletti magasság között. 

A középkori átalakítás nyomait viselő héhalmi tellen 
végzett régészeti-geológiai vizsgálatok egyértelműen be
bizonyították, hogy a korábban félhektárosnak gondolt 
tell kettő körárokkal tagolt 6-7 ha kiterjedésű erődített 
település volt a középső bronzkor kezdetén (hatvani kul
túra). A tell körül több előtelepülés is feltételezhető, mind 
É-i, mind D-i és K-i irányban. A külső árok és a belső árok 
közötti mintegy 5-6 ha-os sávban koncentrálódott a tele
pülésen élő emberek élete, míg a teli magja és a gyűrü 
alakú árok közötti fekete talajgyürűben pedig feltételez
hetően az állatállományt helyezték el. A tell belső cent
rumát csak periodikusan lakhatták, vagy csak kisebb szá
mú emberi közösség élhetett itt (vezetőréteg, vagy kato
nai arisztokrácia területe) .  A belső, gyűrű alakú árok mel
lett a külső, mélyebb, helyenként 4 m-es,-- valószínüleg 
aszóvölgyekbó1 kialakított sarló alakú árok övezte a telit, 
az árkok funkciója egyértelműen védelmi jellegü volt. Az 

előtelepekkel együtt jelentős emberi közösséget tömörí
tő erődített bronzkori település az Északi-középhegység 
lábánál, az észak-alföldi hordalékkúpon, az Alföld és a 
Kárpátok határán kialakított hatvani kultúra által kifej
lesztett erődített tellhálózat része volt. 

1 9 3 .  Hosszúpályi , Dél Gázmező 
( Hajdú-Bihar megye) U, Ő, Sza , Á 

SÜMEGI PÁL 

2003 folyamán terepbejárást végeztünk Hossszúpályitól 
D-re, a Pocsaj irányába vezető műút K-i oldalán találha
tó mintegy 3 km2-es területen. 

Hosszúpályi határa azért jelentős, mert éppen itt hú
zódik a homokbuckás Nyírség D-i határa. A Nyírség ha
tára nem éles, a D-i irányba kifutó patakok között a ho
mokos területek előre nyomulnak. Az uralkodó szélirány
nak megfelelően homokos területek Hosszúpályi D-i ha
tárában is előfordulnak. A 100 m tszf-i magasságú terüle
ten előforduló néhány méteres szintkülönbségek ennek 
köszönhetők. A mélyebb részeken folyóvízi, a magasabb 
helyeken futóhomokos üledékek találhatók. 

Az ármentesítési munkálatok előtt a mélyebb fek
vésű területeket gyakran víz borította, a néhány méter
rel magasabb homokos felszínek pedig szárazulatok vol
tak. Egyrészt a tájhatár, másrészt pedig a víz jelenléte a 
biztonságosabb magaslatokkal az ember letelepedését 
segítette. A bejárt területen két csatornázott vízfolyás, 
vízjárta mélyedések és magaslatok találhatók. 

A felszínen előforduló leletek alapján négy lelóne
lyet találtunk. Ezek a felszíni leletek alapján nem egy
forma intenzitásúak. Legintenzívebb a 3-4. számmal je
lölt terület, ahonnan őskori és császárkori szarmata le
letek kerültek elő. A lelónely a környezetbó1 kissé kiemel
kedő, hosszan elnyúló partos részen terül el. A 2. szám
mal jelölt területró1 Árpád-kori cserép bogrács-peremet, 
újkőkori és császárkori szarmata kerámiaanyagot gyűj
töttünk. 

1 9Li .  Hódmezővásárhely, Kopáncs 
(Csongrád megye) R 

M .  NEPPER IBOLYA 

A 47-es út Hódmezővásárhely és az algyői Tisza-híd kö
zötti szakaszának tervezett szélesítéséhez kapcsolódóan 
2003. május 19. és július 10. között folytattuk a 2002-
ben elkezdett megelőző feltárást a lelónelyen (Olasz Sán
dorné tanyája) .  El6került a középső rézkori (bodrogke
resztúri kultúra) település folytatása, összesen 70 tele
pülésobjektum (gödrök, árkok, cölöplyukak) . 

1 9 5 .  Hunya , 1 2 .  számú lelőhely 
( Békés megye) 0 

TóTH KATALIN 

A leló11ely a község határának Ny-i szélén, a kondorosi 
országút mindkét oldalára áthúzódva helyezkedik el. A 
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megközelítőleg háromszög formájú, kb. 500x600 méte
res, nagy kiterjedésű leló'hely a Kondoros-ér D-i ágának 
K-i partján elterülő platószerű kiemelkedésen találha
tó, területén Árpád-kori edénytöredékek kerültek elő a 
topográfiai célú terepbejárások alkalmával. A leló11elyen 
gyííjtött leletanyag jellege és kiterjedése alapján Árpád
kori falu feltételezhető, bár a falu ismert oklevelekben 
nem szerepel. A leló11elyen téglatöredékek is előkerül
tek, ám azok nem utaltak egyértelműen templomra. A 
sok objektumra utaló foltokban talált leletanyag nagy 
részét különböző peremkiképzéslí bográcsok töredékei 
alkotják. A bográcsokon kívül változatos fazekak töre
dékei is előkerültek. 

Az érintett területen útépítés földmunkáinak meg
kezdése előtt megelőző régészeti feltárást végeztünk 
2003. április 15-26. között. A korábban a területen hú
zódó földút felbontásakor kiderült, hogy az úttal pár
huzamosan futó csatorna földjét, annak kiásásakor a 
földút területére hordták, annak feltöltésére használ
ták fel .  A földgyaluval történt nyesés közben jól megfi
gyelhetők voltak a földút feltöltésének modern rétegei. 
A földút, valamint a mellette lévő terület lehumuszolása 
nyomán kb. 40-50 cm mélységben értük el a bolygatat
lan sárga színlí altalajt. Az altalaj fölötti rétegek lehor
dásakor semmilyen régészeti lelet, vagy régészeti jelen
ség nyoma nem került napvilágra. 

1 96 .  I kervár, Rába-meder 
(Vas megye) Ú 

LISKA ANDRÁS 

A lelőhelyre Kiss Péter hívta fel figyelmünket. Az ala
csony vízállást kihasználva 2003. augusztus 21-én ké
szülék nélkül, csak maszk és légzőcső használatával le
hetett átfésülni a medret. A jelenségek azonban a fel
színen is láthatóak voltak. 

Az első leló11ely a Rába-híd feletti folyószakaszon 
található, a kastély parkjánál. Cölöpök csonkjai figyel
hetőek meg egy-egy sorba rendezve a két part közelé
ben. A keleti partnál maradt fenn több cölöp. Dr. Gry
naeus András kormeghatározás céljára mintát vett be
ló1ük; az eredmény szerint az ikervári híd cölöpjei 18. 
századiak. A keleti part cölöpjei között tölgy- és fenyő
cölöpök is voltak, ami arra utal, hogy az építményt 
megújították. A jelenség valószínlíleg híd maradványa. 
A dendrokronológiai vizsgálatok is arra utalnak, hogy a 
hidat egy alkalommal megújították. A tölgy fázis 1782 
utánra keltezhető. A cölöpök elhelyezkedéséró1 rajzot 
készítettünk, melyen jelöltük a minták sorszámát is. 

A második lelőhely a híd maradványai felett min
tegy 50 méterrel helyezkedik el. A jobb parttól rézsú
tosan cölöpsor indul el, amely a folyó közepén folyás
irányban törik meg. Hat cölöpöt figyeltünk meg ere
deti helyén. Dr. Grynaeus András mintát vett belőlük. 
A jelenség feltételezésünk szerint halászeszköz volt, 
talán egy szégye/cége maradványa. Cölöpszerkezetlí, 
rekesztő halászeszközök (gyakran V formájúak) gya-

kori leletnek számítanak az európai folyókban. Mlíkö
dési elvük annyira egyszerlí (a halak mozgásának irá
nyítása, hálóba, varsába terelésük), hogy hosszú időn 
át használták a módszert, ezért önmagában nem kel
tezhető. Az átkelőhely és a kastély közelsége magya
rázhatja helyzetét, de biztosat csak a faminták kelte
zése után állíthatunk. 

A szemlét Tóth J. Attila (KÖH) vezette, részt vettek 
dr. Gaál Attila, Egyházi Dóra, dr. Grynaeus András, Ja
kucs Gábor, dr. Annie Dumont, Jean-Franc;:ois Mariotti 
régészek, valamint a Győri Búvár SE búvárai. 

1 9 7. Iváncsa, Lapos 
( Fejér megye) B 

Tórn JÁNOS ATTILA 

Az Intercisa Múzeum 2003. november 10-én értesítést 
kapott arról, hogy Iváncsa külterületén szántás közben 
embercsontok kerültek elő. November 12-én kiszálltunk 
a helyszínre, és megállapítottuk, hogy a leló11ely Iván
csa Lapos elnevezéslí határrészén van, amelyen koráb
ban Pongrácz Zsuzsánnával végeztem hitelesítő ásatást. 
Az akkor megtalált középkori templomtól és temetőtó1 
az előkerült emberi csontok kb. 700 méterrel délebbre 
kerültek elő. A leló'hely pontosabb behatárolása érde
kében terepbejárást hajtottunk végre. 

A több korszak emlékeit felölelő leló11ely mintegy 
780 méter hosszúságban és 180 méter szélességben hú
zódik a Duna egyik mellékága mentén É-D-i irányban 
(036/9 hrsz.) . Az újonnan előkerült embercsontokat a 
lelőhely déli végén fordította elő az eke bronzkori cse
repekkel együtt, ami talán birituális temető létére utal. 
A lelónely folytatásában kb. 250x120 méteres felületen 
bronzkori település maradványai kerültek elő. A bronz
kori leló'helyet mintegy 100-120 méteres szakaszon át
fedő, a templom dombjának DNy-i oldaláig húzódó kö
zépkori falu kiterjedése kb. 350-400x100 méter. 

Munkatársak: Haraszti Gabriella és Késmárky Rita 
restaurátorok, valamint Endész László. 

1 98 .  Izsófalva, Gede 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) V 

KESZI TAMÁS 

A Hadtörténeti Múzeum Térképtárában egy 1957-ben 
készült légi felvételen jól kirajzolódik a föld- és vízivár 
omega alakú fehér vonala. A vár adatait korábban össze
foglaltam.11 

2003. szeptember 15-22. között átvágtam a sáncot, 
aminek célja az árok metszetének dokumentálása .  A vár 
északi részénél a pincékhez kanyarodó földúttól keletre 
20 méterre jelöltük ki az É-D iránytól kissé keletre elté
rő kutatóárkot, az Izsófalváról Rudolftelepre a hegyen 

1 1  B .  HELLEBRANDT M.:  Edelény, Szendrő é s  Izsófalva vízivárai. 
HOMÉ XL! (2002) 24-31. 
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átvezető K-Ny irányú gyalogút szélétó1 indulva észak 
felé, azaz a Koplaló irányába. A kutatóárok hossza 9 m, 
szélessége 1,3 m. Szemben, azaz a Koplaló hegy déli lá
bánál már homokos lösz a talaj, kutatóárkunk északi vé
gétől dél felé 2 m hosszan húzódik, majd vegyes, átme
neti a talaj, és átmegy kemény nyirokba. A kutatóárok 
déli végében megtaláltuk az egykori árok alját. Itt 60 
cm-t mélyítettünk, s kirajzolódott a sárga kötött talaj
ban a barna kitöltésű árok, melynek alján sok kavics volt. 
Az egykori árok tehát 210 cm mélységben 120 cm széle
sen látható, majd széles ívben szűkül, 60 cm barna ki
töltés mélyed a sárga nyirokba. 

Szeptember 18-án az ásatást megtekintette Paszter
nák István, Sárközy Sebestyén (KÖB Miskolci Regioná
lis Iroda) és Nováki Gyula. 

199 .  Ják, Bencés apátság 
(Vas megye) Á, Kk, Kú 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

2003. július 14. és szeptember 5. között folytattuk a fel
tárást a volt apátsági templom déli oldala előtt. Az ása
tás célja továbbra is az elpusztult bencés monostor fa
lainak megkeresése, valamint a templom körüli temető 
sírjainak feltárása volt. 

A templom déli kapujának vonalába eső D11 szel
vény keleti felében dolgoztunk, ahol a bencés monos
torudvart kutattuk, ily módon itt falat nem találtunk. A 
D11 szelvényben a kora Árpád-kori (10. század vége-
12. század) temető 11 sírját tártuk fel. 

Ettől délre a C11 szelvénynek ugyancsak a keleti fe
lében tudtunk dolgozni. A szelvény keleti metszetfalá
ban előkerült a kerengő nyugati falának részlete. Agyag
ba rakott téglafal, melynek közepét a tanúfal takarja, 
keleti részét a C12 szelvényben találtuk meg. A C11 szel
vény feltárt részén 13 kora Árpád-kori sírt találtunk. 

A C12 szelvény nyugati metszetfalánál feltártuk a 
kerengő agyagba rakott téglafalát. A déli metszetfalnál 
ehhez kapcsolódóan 90 cm széles, agyagba rakott csatá
ri kóoől és nagyméretű római téglából valamint kisebb 
téglákból készült K-Ny-i irányú, egy sorból álló „válasz
fal" került elő. Furcsa a fal helyzete, mert a kerengőfo
lyosóban van, azt rekeszti ketté. Ráépült a kora Árpád
kori 865. sz. sírra. A fal keleti részét egy 16. századi ke
rámiákkal keltezett beásással kibontották. A fal északi 
oldala mellett 24 cm széles, kelet felé lejtő árok húzó
dik, ennek betöltéséből 14. századi cserépedény-töre
dékek kerültek elő. A fal környékéró1 15.  századi házi
kerámia, kályhaszem és gótikus téglaborda töredéke ke
rült elő. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy ez a vá
laszfal is a 15 .  században épült. A fal építőanyaga (csa
tári kő) is némileg eltér a föként téglából készült 13 .  
századi monostorfalaktól. 

A C13 szelvényben a keleti monostorszárny nyuga
ti falát csak néhány csatári kő jelezte, mert-a falat ki
szedték. A szelvény déli fala mellett római téglákból és 
csatári kóoó1 álló elbontott fal törmeléke látszott, az om-

ladékból 14-15 .  századi bécsi import grafitos edénytö
redékek, 15. századi kályhaszemek, 15-16. századi házi
kerámia töredékei kerültek elő. 

A B13 szelvény nyugati metszetfala mellett meg
maradt a keleti monostorszárny nyugati falának több 
részlete, agyagba rakott téglafala. A szelvény ÉK-i és 
K-i részén nagyméretű pusztulási réteget találtunk, 
égésnyomokkal, hamuval. Rengeteg tégla és átégett kő 
került elő belőle, és római tegula, valamint nagy 
mennyiségű 15-16. századi kerámia és főleg kályha
csempe. A pusztulási réteg a szelvény közepe felé mé
lyült, és gödör formájú volt. Változatlanul igen sok az 
1500 körüli kerámiaedény töredéke, kályhacsempe ke
rült elő belőle, többek között egy plasztikus darab: egy 
pelikán, amint vérével fiókáit eteti. A gödör aljában 
egy szép román kori állat(oroszlán)fej-töredéket talál
tunk csigás-fürtös frizurával, valamint egy másik kő
töredéket és ablakkeret-töredékeket. Ez a nagy pusz
tulási réteg az 1532-es kőszegi ostromot követő török 
támadás maradványa. Ebbe a pusztulási rétegbe 17-
18. században sírokat ástak. 

A B11, A11 és a B12 szelvényekben egy négyszögű 
építmény alapjait találtuk. Téglából épült, középkori jel
legű falazásmóddal: a fal két szélén ép téglák vannak, 
középen apró, tört téglákból áll a falmag. A habarcs sár
gásbarna, kavicsos, kemény, egyenletesen meszes. A B11 
szelvényben viszonylag épségben megmaradt az épít
mény nyugati fala, csak középen van a külső széle ki
omolva. A belsóoen - a nyugati falnál - boltozatnak tű
nő tégla tömb van, amelyró1 kiderült a tisztítás után, hogy 
ez a nyugati fal leomlott tömbje. Az északnyugati falsa
roknál jól látszott, hogy ez a négyszögű kapuépítmény 
ráépült a déli kolostorszárny északi falára, tehát a 13.  
századi falnál késóob készült. Az északi falat kiszedték, 
ezért itt a 13.  századi monostorfal látszik jól. Az épít
mény keleti falát a B12 szelvényben tártuk fel. Ez hiá
nyosan maradt meg, viszont az északkeleti falsarok ép. 
Az A11 szelvényben a déli fal fele és a délnyugati belső 
falsarok épségben került elő. A kapuépítményt pontala
pozással készítették, vagyis a sarkokat mélyen lealapoz
ták és a falközepet teherhárító ívvel kötötték össze. Ezt 
a kapuépítményt a 17. századi Folnay-kapu készítése
kor bontották le, tehát azt megelőzően, talán az 1532-es 
török támadás után építették. 

A 2003. évi ásatás során 79 sírt tártunk fel, és ezzel 
a feltárt sírok száma összesen 931-re emelkedett. 

A sírok közül 32-t a kora Árpád-korba (11-12. szá
zad) keltezhetünk a tájolás (K-Ny-i irányú, arccal kelet 
felé), a sír mélysége (altalajon feküdtek), a sír helyzete 
(ráépült az 13.  századi monostorfal) és a sírokban talált 
leletek alapján. Ebben az évben csak a 909. sírban fek
vő női csontváz mellett találtunk S-végű hajkarikát. Ér
dekes volt a 921.  sír, amelyet a mellette eltemetett 922. 
sír betemetésekor kiraboltak. A benne fekvő férficsont
vázat medencétó1 felfelé szétdúlták, a vele eltemetett 
tárgyakat elrabolták. A korai sírokban nyugvók nemek 
szerinti megoszlása: 10 nő, 16 férfi, 1 gyerek. Öt eset-
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ben olyan kevés a csontmaradvány, hogy az eltemetett 
nemét nem tudtuk megállapítani. 

Figyelemre méltó e korai sírcsoport eló'kerülési he
lye. A legtöbbet (23-at) a D ll és a C11 szelvényekben 
találtunk, vagyis a középkori monostorudvaron.  A déli 
részen, az A9-A10 szelvényben 2 sír köthetó' ide, a C12 
szelvényben ugyancsak 2,  a C13-ban 2, a tó1e délre lévó' 
B13-ban 3 sírt keltezhetünk e korszakba. Az ettó'l kelet
re fekvó' szelvényekben már nem találtunk kora Árpád
kori sírokat. Ily módon feltételezhetjük, hogy a kora Ár
pád-kori temetó'nek nagyjából a mai sekrestye déli falá
nak középtengelyében volt a keleti széle. 

A 79 feltárt sírból 47 a késó'i korszakba, a 17-18. 
századba keltezhetó'. A 880. sz. gyermeksírt a félig ráte
metett, és a 17. századba tehetó' 879. sz., ugyancsak gyer
meksír miatt kelteztük a 16. századba, ez azonban utó
lag meggondolva nem lehetséges, mert az 1532-es tö
rök támadás után a monostor még lakott volt, és telje
sen lehetetlen volt, hogy annak területén világiak te
metkezzenek. Tehát a 880. sírt is 17. századinak vehet
jük. Ebben az esetben - finomabb kormeghatározással 
- a következó' idó'rendi csoportokba oszthatjuk a síro
kat: 17. századi 13, 17-18. századi 15, 18. századi 11 sír. 
Nyolc csekély sírmaradványnak nem lehetett meghatá
rozni a korát. 

A 17-18 . századi sírok nemek szerinti megoszlása a 
következó': 14 nó', 6 férfi és 24 gyerek. Három sírmarad
vány neme nem határozható meg. Feltűnó'en nagy a 
gyermeksírok száma ebben a korszakban, és ezek a 2003. 
évi ásatási terület keleti szelvényeiben (C14 és B14) sű
rűsödnek. Feltételezhetó', hogy a 17-18. századi temetó' 
keleti széle is e tájékon volt. Három férfisírban, 2 nó'i 
sírban találtunk medált, 2 nó'i sírban ereklyetartót, 1 
nó'i sírban feszületet. Nyolc sírban megmaradt a csiz
mapatkó. 

VALTER ILONA - P. HAJMÁSI ERIKA 

200.  Ják,  K-i (Széchenyi ) lakópark 
(Vas megye) U, LT, Kö 
2003. június 12-én helyszíni szemlét tartottunk a Ba
logunyom-Ják közút É-i oldalán lévó' lelónelyen, ahol 
lakópark kivitelezése zajlott. A közműárkok és útépítés 
szemléje során leleteket nem találtunk. 

A kiszálláson azonban kiderült, hogy a lakópark te
rületén megtörtént az „N.' jelű út tükrének kialakítása 
(lehumuszolás) illetve nagyrészt a csapadékvíz-elvezetó' 
árkok kivitelezése is. (Az út kivitelezésével kapcsolato
san semmilyen értesítést nem kaptunk.) A közúttól az 
„A" jelű út Ny-i kanyarulatának térségéig a felszínen 
edény- és paticstöredékeket (ó's- és középkoriak) találtunk. 

Június 18-20. között végeztem leletmentést a Sorok
patak É-i oldalán található kivitelezés alatt álló lakóte
lepen. Cél: kideríteni a leló'hely fekvését, kiterjedését, 
irányát és korát. 

A Sorok-patak É-i teraszán nagyméretű, amorf fe
kete (beiszapolódott?) elszínezó'dések vannak. Ezeket a 

lakótelep „A" jelű útja tükrének elkészítése közben tár
ták fel .  Ezek felszínén edénytöredékek voltak, de az ob
jektumok ezen a felszínen nem rajzolódtak ki - egy ki
vételével (2. sz. objektum) . Ez az objektum - magasabb 
térszínen, a Soroktól távolabb - a Lengyel II. idó'szak 
szemetesgödrének bizonyult. Ugyanezen az amorf fol
ton még két kutatóárkot húztunk, amelyekkel átvágtuk 
az úttükröt. A 1. kutatóárokból (a folt Soroktól legtávo
labbi és legmagasabb részén) LT kerámia volt a betöl
tésben. Alacsonyabb magasságban, de a 2. objektumtól 
kb. 5 m-re É-ra a 3. kutatóárok betöltésébó1 csak Lengyel 
II. edénytöredékek (köztük kanál), patics, állatcsont ke
rült eló' nagy mennyiségben. A Sorokhoz közelebbi 
amorf öntésfolton húztuk 2. és 4. kutatóárkunkat. Be
töltésükben ó'skori és LT kerámiatöredékek kerültek eló'. 
A 2. árokban egy korábbi periódus - Lengyel II. , vagy 
korábbi? - oszlophely elszínezó'dése jelentkezett. 

Összegezve: a késó' neolitikus és LT (ezideig isme
retlen ! )  telepjelenségek csak a Soroktól kb. 160 m-es tá
volságig jelentkeztek, annál magasabban nem, tehát a 
lakótelep legnagyobb része ezeket nem érinti és maga
sabban, a domb platóján van. A telepjelenségek az „A" 
jelű úttól K felé húzódhatnak. 

Munkatársak: Bek Tamás, Szilasi Attila Botond, Vá
mos Gábor i'egésztechnikusok. 

2 0 1 .  Jászapáti ,  Király-tanya 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) Sza 

ILON GÁBOR 

Jászapátitól délre, a település határától kb. 500 m-re, a 
Jászladányba vezetó' műút keleti oldalán, a Király-tanyá
nál vízvezetékárok ásásakor 2003 májusában szarmata 
kemence maradványaira bukkantak. A leleteket a tulaj
donosok Töró'csik István régésznek jelentették, aki 
azután a szolnoki múzeumba továbbította a hírt. A te
repszemlén kiderült, hogy egy nagy kiterjedésű szar
mata telep egyik objektumát bolygatták meg. A gödör 
alján mutatkozó kemencét feltártuk. 

Munkatársak: Töró'csik István, Tárnoki Judit. 
CSÁNYI MARIETTA 

202 .  Kajárpéc határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Kő, Kú 
2003. október 18-án, a községfejlesztési tervekhez szük
séges hatástanulmány készítése során helyszíni szem
lét tartottunk Kajárpéc községben. A szemle célja há
rom, Adattárunkban térképen nem, vagy pontatlanul 
jelölt leló'hely azonosítása és pontosítása volt. 

A Belterület, Rákóczi utca, É-i vége elnevezésű leló'
hely tovább folytatódik a domboldalban, egészen a Sa
vanyítóig. Elsó'sorban a dűló'út K-i oldalán láttunk tele
pülésnyomokat jelzó' ó'skori, középkori és - É felé gyé
rüló' mértékben - újkori edénytöredékeket, a dűló'úttól 
mintegy 200 m széles sávban. A dűló'úttól Ny-ra, a mé
lyebben fekvó' területek felé a leletek ritkultak, majd 
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elfogytak. A lelónely nyilvánvalóan összefügg a Pokol
fánál részben feltárt ős- és középkori településmarad
ványokkal. 

A Gyömöre felé vezető dűlőút oldalán mintegy 400 m 
hosszan találtunk középkori és kora újkori edénytöre
dékeket, középen nagyobb kődarabok és néhány csont
töredék még mindig jelzi a templom és temető helyét. 
A területet (Figler András adata szerint, 1986, XJM RA 
20-87) 70 cm mély talajlazítással bolygatták (ekkor ősko
ri - kora vaskori - sír leletei is előkerültek) . Rögzítettük a 
lelónely koordinátáit. Szórványosan a dűlőút Ny-i olda
lán is észleltünk edénytöredékeket. 

Munkatárs: Szőnyi Eszter. 

203 .  Kajászó, Várdomb 
( Fejér megye) B 

TOMKA PÉTER 

A földvár felmérését 2003 .  szeptember 8-17. között, 
összesen 3 napi terepmunkával végeztem el. 

A Várdomb őskori földvárát a 19. század második 
felétől említik. 1910 körül a református temető részé
re kerestek helyet, próbaképpen beleástak a terület
be, a porhanyós, omlós talaj miatt nem találták alkal
masnak temető céljára. A 2. világháborúban az ÉK-i 
oldalon, a sánctól befelé 6-9 m-re lövészárkot ástak, 
melynek nyomai ma is látszanak. Ekkor 50 cm mélyen 
15 m hosszan habarcsba rakott falat találtak, alját 170 
cm mélyen nem érték még el, állítólag nadapi és sós
kúti kövekből állt. 1950-ben vázlatosan felmértem és 
röviden leírtam a várat.12 A vár területén 1963-ban 
Bándi Gábor végzett ásatást, a leletek a bronzkorból 
származnak.13 1973-ban Csukás Györgyi gyűjtött lele
teket a felszínről. 

A Várdomb Kajászó (korábban Kajászószentpéter) 
község ÉK-i széle felett, a templomtól ÉÉK-re 300-360 
m-re, a temetőtől ÉNy-ra 200 m-re emelkedik. A köz
ség feletti nagy fennsík DNy-i széle a kertek végében 
meredeken, több helyen szakadékosan végződik, mély 
vízmosásos árkok különítenek el nagy részeket. Ezek 
egyike a Várdomb. Sík, egyenletes platója a község fe
lé, DNy irányába enyhén lejt. ÉNy-i és DK-i oldalát 
mély, vízmosásos árok határolja. ÉK felől, a Várdomb
hoz viszonyítva 6-10 m mély, átlag 50 m felső széles
ségű, természetes völgy választja el a néhány méter
rel magasabb fennsíktól. A Várdomb DNy-i részét sű
rű aljnövényzetű erdő borítja, egykori szántóföldek szé
lét jelző árkok, mezsgyék és bolygatások teszik átte
kinthetetlenné. A vége a házak felőli kertek felé tart, 
az őskori telep pontos szélét itt nem sikerült megálla
pítani. 

12 ___NQvÁKI GY.: _E�jér megye őskoJi földvárai. ArchÉrt 79_(1952) 3-
19. 

13 F. PETRES É. - BÁNDI G . :  Ásatás Lovasberény-Mihályváron. 
ArchÉrt 96 (1969) 170-in 

A plató nagy része jól áttekinthető, füves, ligetes er
dő, csak az említett DNy-i része áttekinthetetlen. ÉNy-i 
és DK-i oldalán az árkot sűrű erdő fedi, ÉK felé a Vár
domb oldala és az egész völgy tiszta legelő. 

A Várdomb ÉK-i szélén sánc húzódik kb. 110 m 
hosszan. Belső magassága 1-1,5 m körüli, erősen szét
lapul, mindkét vége fokozatosan egyre alacsonyabb 
és a domb természetes peremébe megy át. A sánc kül
ső oldala alatt, 0,5-1 méterrel mélyebben, keskeny 
terasz húzódik majdnem a sánc teljes hosszában, pe
reme alatt már a völgy meredek oldala következik. A 
terasz áthúzódik a DK-i egyenes perem alá is, kb. 90 
m hosszan, majd az egyre meredekebb oldal szaka
dékossá válik. 

Más mesterséges erődítésnek nincs nyoma a felszí
nen. Az ÉNy-i oldal peremét két nagy, széles vízmosá
sos bevágás szakítja meg, a nagyobbikban a peremtó1 
20 méterre, 7 méterrel alacsonyabb szinten ismeretlen 
német katona sírja van 1944,bó1. 

A földvár az ásatás leletei alapján a bronzkorból szár
mazik. Területe jól behatárolható három oldalról, de a 
község felé eső DNy-i része tisztázatlan. ÉNy-DK irány
ban átmérője 125 m. ÉK-DNy irányban nem lehet pon
tosan meghatározni, átmérője legkevesebb kb. 150 m,  
de valószínűleg ennél több volt. Területe (ha a 150 m 
hosszúságot vesszük alapul) kb. 1,7 ha, de ennél való
színűleg valamivel nagyobb. 

20Li.  Kajdacs határa 
(Tolan megye) Kö 

NovÁKI GYULA 

Kiskajdacs, Templom-domb: 2002 őszén sikerült azono
sítani a középkori falu és templom helyét. Az adatlap 
kitöltésekor kiderült, hogy a lelónely első rögzítője, Ódor 
János Gábor által 1994-ben készített térképvázlat az ál
talam megtalált helyhez képest kb. 250 m-rel észak
nyugatabbra, a térkép által Templom-dombnak neve
zett enyhe kiemelkedésre jelölte a templom helyét, a 
faluét pedig Ny-K irányban húzódóan e köré. 2003.  áp
rilis 2-án a fó1eg álló kukoricával borított dombon sem
mit sem találtam, ugyanígy eredménytelennek bizonyult 
a dombocskától a 63-as főút felé eső vizenyős részen fek
vő, szántott, fekete öntéstalaj, valamint a vasúttól K-re 
fekvő rész átnézése is, amelyeket a rajz szintén a lelónely 
részének tüntet fel. A középkori cserepek és állatcsontok 
által jelzett középkori falu a Templom-dombtól egy kis 
ér által elválasztott, DDK-re fekvő, részben a vasút által 
is átmetszett kiemelkedésen található; nagy mennyiségű 
embercsont valamint fó1eg kövek és kevesebb tégla ré
vén mutatkozó temploma pedig a tavalyi jelentésemben 
leírt helyen, a domb lapos tetején, az ÉK-i részén, a vasút 
közelében feküdt, törmeléke szokatlanul nagy területen 
jelentkezett. 

Hatszázas-dűlő/Sárvíz-part: Újra azonosítot-tam a 
korábbi irodalomban többféle néven, elnagyolt föld
rajzi leírással szereplő középkori faluhelyet, amelynek 
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kora Árpád-korra keltezett templomát Rosner Gyula 
tárta fel - jelentése szerint. A lelőhely Kajdacs határá
nak DNy-i sarkában, a Sárvíztől K-re meredeken emel
kedő dombon fekszik, feltehetően a középkori Kaj 
daccsal azonos. 

205.  Kalocsa, Belvárosi iskola 
(Bács-Kiskun megye) LT. Á. Kk, Kú 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2003. június 26.  és augusztus 13. között a tervezett tor
naterem alapterületének kb. felén, 190 m2-es területen 
végeztünk megelőző régészeti feltárást. Összesen 36 o b
jektumot bontottunk ki. 

A három kelta gödörben viszonylag sok jellegzetes 
késő kelta kerámiát, állatcsontot, borostyángyöngyöt ta
láltunk. 

Huszonkét kora Árpád-kori sírt tártunk fel, melyek 
Ny-K, illetve DNy-ÉK tájolásúak. A sírok nagyon kes
kenyek, a csontvázak háton nyújtott testhelyzetben, szo
ros testtartásban feküdtek. Koporsó nyomára nem akad
tunk. Valószínűleg a halottakat csak halotti lepelben he
lyezték a sírokba. Mellékletként viseleti tárgyakat -
bronz és ezüst hajkarikákat, bronzgyűrűket találtunk. 
A temetőrészlet kora: 10-11 .  század. 

A kora Árpád-kori sírok között helyezkedett el egy 
DNy-ÉK tájolású Árpád-kori ház. ÉK-i sarka vágott egy 
Ny-K tájolású kora Árpád-kori sírt. Az épület ÉK-i és 
DK-i részén sikerült megfigyelni az egykori falazási 
technikát. A fal vonalában egymás után oszlopokat 
helyeztek el, fonattal befonták kívül-belül sárral be
tapasztották. A bedőlt agyagfalat egy helyütt megta
láltuk. Leletanyaga kerámiatöredékek, állatcsontok; 
a ház mértani közepébe lókoponyát ástak. Az épület 
pénzekkel keltezhető: III. Béla (1173-1196) rézpénze 
és IV. László ( 1272-1290) ezüstdenára megadja a ház 
használati idejét. 

Három Árpád-kori gödröt bontottunk ki, állatcson
tokkal, jellegzetes késő Árpád-kori kerámiával. A göd
rök egyidősek az Árpád-kori épülettel. Az egyik egy ko
ra Árpád-kori sírt meg is bolygatott. 

Az Árpád-kori épület fölött helyezkedett el egy av
val megegyező tájolású későközépkori kőfalalapozás. Ké
só'bbi korokban a falat és az alapozás nagyobbik részét 
elpusztították. Csupán az utolsó sor maradt meg, ezt tud
tuk kibontani, dokumentálni. 

Az alapozás háromoldalú, f1 alakú sarkait nagyobb 
kövekkel erősítették meg. A kövek másodlagos felhasz
nálásúak, valószínűleg a főszékesegyházból származnak. 
Anyaguk mészkő és trachit. 

A Belvárosi iskola helyén állt a középkori plébánia 
és plébániatemplom, melynek romjait 1879-ben lebon
tották. Valószínűsíthető, hogy ezen az alapon állott épü
let a plébánia épületegyütteséhez tartozott. 

Az előkerült- leletanyagot a kalocsai Viski Károly Mú
zeumban helyeztük el. 

NAGY DÁNIEL SÁNDOR 

2 06.  Kalocsa, Kőégető-puszta 
( Bács-Kiskun megye) R, V 
2003.  június 5. és július 1 .  között elvégeztük az Ipari 
park feltárását. A tervezett út nyomvonalában közel 
4000 m2 területen folyt kutatás. Egy őskori falu szélét 
tártuk fel, kerítőárkokkal, gödrökkel stb. Összesen 81 ob
jektumot bontottunk ki. Az előkerült késő rézkori és ko
ra vaskori leletanyagot a Viski Károly Múzeumban he
lyeztük el. 

Munkatárs: V. Székely György. 
NAGY DÁNIEL SÁNDOR 

2 07. Kapoly határa 
(Somogy megye) U, B, LT. Ró, A, Kö, Kk 
2003. december 11-12-én terepbejárást végeztünk a köz
ség teljes közigazgatási területén, amire régészeti örök
ségvédelmi hatástanulmány elkészítése miatt került sor. 
A vizsgálat során először e terület domborzati, vízrajzi 
viszonyait vizsgáltuk meg, ezt állapotfelmérés követte. 
Ahol erre lehetőségünk volt (szántás, vetés, tarló), ott 
extenzív terepbejárást is végeztünk. 

A kutatás során összesen 13 lelónelyet azonosítot
tunk, ezek jellege: őskori települések, bronzkori telepek, 
(valószínűleg késő) bronzkori kemencék, kelta telep, ké
ső kelta-kora római telep, római telepek, villa és teme
tő, avar kori temető, középkori templom és temető, ké
ső középkori telep, valamint szórványként neolitikus kő
eszköz. A vizsgálat során kiderült, hogy az azonosított 
lelónelyek kivétel nélkül a településtó1 DNy-ra, a Kis
Koppány völgyében illetve az azt követő dombvonula
tokon helyezkednek el. 

Munkatársak: Marton Tibor, Molnár Attila és Stib
rányi Máté régészek, Szabó Zoltán régésztechnikus. 

208. Kaposszekcső, Leányvár 
(Tolna megye) Kö 

GÁBOR ÜLIVÉR 

A Kapos és mellékvizei árterébó1 szigetszerűen kiemel
kedő dombon levő vár területén leégették a gazt, ezért 
most jól láthatók a falszakaszok, kincskereső-gödrök. Az 
É-i oldalon a méréskor - a bozót miatt - nem észlelt 
kisebb falszakasz is eló'bukkant. Ezt most 2003. április 
9-én bemértem. A vár közvetlen környékén fó1eg az É
ÉNy-i oldalon, a szántásban gyűjthetők középkori (13.  
század) cserepek és kőtörmelékek. 

MIKLÓS ZSUZSA 

209.  Kaposvár, Kaposfüred ,  ÉK-i lakótelep 
( Somogy megye) R,  B,  A Kö 
Az épülő lakótelep területén több ízben végeztünk elő
zetes terepbejárást, illetve építés közbeni helyszínelést. 

2003. március 21-én azonosítottuk a lelónelyet, és 
felmértük a valószínűleg feltétlenül kutatandó terület 
kiterjedését. A munkálatok megkezdésének késői beje-
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lentése miatt sürgősen elvégzendő munkát egy újabb 
(március 25.) terepszemle után, a törvény által kötele
zően előírt megelőző feltárás beindításaként, március 
31-én kezdtük. Az építési terület ÉK-i sarkában nyitan
dó utca É-i oldalán kutatószelvényt nyitottunk, amiben 
több régészeti objektum foltja j elentkezett. 

A feltárást megkezdő régész betegsége miatt a meg
nyitott kutatószelvény feltárását a kivitelezővel történt 
ütemezés-egyeztetés után késó'bbre halasztottuk, és a 
vízvezeték árkának kivitelezés közbeni ellenőrzését 
kezdtük meg. Az április 10-11-én, 16-án, majd folyama
tosan végzett ellenőrzések során a vízvezetékárokban 
általában nagyobb mélységben, vastag feltöltés-réteg 
alatt, több régészeti objektum metszetét lehetett meg
figyelni .  Mivel az objektumok viszonylag ritka, és mély 
elhelyezkedése miatt a beruházás értékéhez képest 
aránytalanul nagynak ítéltük meg a teljes megelőző fel
tárás költségeit, az április 17-én megkezdett feltáró mun
kát a vezetékárkokban (víz, villany) előkerült objektu
mok bontására, dokumentálására korlátoztuk. Az ápri
lis 17. és május 7. között elvégzett ásatás során 30 objek
tumot tártunk fel. A gödrök és kemencék két fő kor
szakból, a rézkorból (pécel-badeni kultúra), valamint a 
késő Árpád-korból, középkorból (12-14. század) szár
maztak. 

2003.  október 13-18„ október 27-31. és november 
4-6. között végeztem el 13 objektum feltárását a lakóte
lepet ellátó középnyomású gázvezeték építési területén. 

A megnyitott árkokban 6 objektumot észleltem, 
majd október folyamán a frissen megnyitott árkokból 
további 7 objektum került elő. Többségük az Árpád-kor
ra datálható (12-13. sz.) . E korszakból nagy számban 
kerültek elő kemencék (összesen 7), amelyek közül ket
tő egy lakóépülethez tartozott. A települsényomok a 
megfigyelt területen szétszóródva jelentkeztek. A mun
katerület ÉK-i részében, egymástól nem túl nagy távol
ságban bronzkori (mészbetétes kultúra) településnyo
mokat figyelhettünk meg, a 6 objektumból csészék és 
hom bártöredékek származtak. 

KÖLTŐ LÁSZLÓ - M. ARADI CSILLA 

2 1 0. Kardoskút, Szöl lősi ÁG 
( Békés megye) Á, Kk 
2003 .  október 10-15. között leletmentő ásatást végez
tünk, mert a MOL a területen gázvezeték cseréjét haj
totta végre, melynek során egy 40 cm széles és 160 cm 

A legnagyobb mélység sem haladta meg azonban 
az 1 m-t. A gázvezeték árkának tanúsága szerint a tégla
alapozás 150 cm mély volt, alatta döngölt földalap nem 
fordult elő. 

Adattári jelentések nyomán tudjuk, hogy 1894-ben 
az épületben Varga Antal már folytatott ásatást, s az 
alaprajzot, mely a mienkkel teljesen azonos, közzé is tet
ték. 

Az épület ÉK-DNy-i tájolású, téglalap formájú, szé
lessége nagyobb a fő tengely hosszúságánál (10,5x7 m) 
D-i (s vélhetően É-i) oldalán támpillér található, amely 
1 m hosszan nyúlik ki a főfal külső vonalából. Az épület 
téglái vörösek, némelyek egyértelműen az Árpád-kor
ból/középkorból származnak (forma, anyag és kivitele
zés alapján), miként a habarcs is. A sírok K-Ny-i irányí
tásúak és csak a templomtól Ny-ra eső részeken kerül
tek elő, nagyon kis számban. Egyikük az építmény 
(templom?) Ny-i fala alatt feküdt. 

A környéken Árpád-kori és késő középkori csere
pek is előkerültek, a lelet nélküli (legalábbis nem ész
lelt) sírok alapján az építmény templom-besorolása kér
déses. 

2 1 1 .  Kaszaper, Kossuth utca 39.  
( Békés megye) Sza, Á 

RózsA ZoLTÁN 

Tulajdonosi bejelentés nyomán 2003 júniusában hely7 
színi szemlét tartottam a telken, ahol cserepeket talál
tak. 

A Kossuth utca ezen a részen enyhén emelkedik, az 
ősmeder K-i partvonulatának lecsengéseként. A terület 
belterület lévén nem volt teljesen bejárható. Az épüle
tek mellett esetenként a magas vetemény, néhol gyöp is 
gátolt a tisztánlátásban. A fent megjelölt telken fóliasát
rak területén, illetve a szomszédos telken a veteményes 
sorok közti részen lehetett a bejárást elvégezni. Az ered
mény: néhány szarmata és Árpád-kori edénytöredék. 

2 1 2 .  Kazár, I l l .  lelőhely 
(Nógrád megye) B, LT, Sza 

RózsA ZoLTÁN 

A részletes tanulmányt lásd az 51. oldalon!  
VADAY ANDREA 

mély árokkal egy téglaépületet vágtak ketté, Ny-K-i 2 1 3 .  Kálló, Alsó-hegyi földek 
irányban. Az épülettől Ny-ra a kidobott földben ember- ( Nógrád megye) U, B, LT, A 
csontok is előkerültek, így kézenfekvőnek látszott, hogy 2003 decemberében ivóvízberuházást megelőzően vé-
itt egy Árpád-kori-középkori templommal állunk szem- geztünk terepbejárásokat. Kálló község K-i határában, a 
ben. Nógrádi (Vanyarci) -pataktól É-ra, egy kb. 200x200 mé-

Három ponton nyitottunk egy-egy kl1;tatóárkot az teres területen gyűjtöttünk leletanyagot. A leletek közt 
épület, gázvezeték árkán túl eső részeire. Arkaink a ke- neolit, bronzkori, kelta és avar cserepek voltak. A szán-
vés _idő és pénz miatt csak_ a téglafalak irányát voltak___ tás __megboLygatott egy kemencét is, mely_nek szétdúlt 
hivatottak követni. A téglafal az esetek többségében köz- tapasztásából avar kori cserepeket szedtünk össze. 
vetlenül a szántás alatt húzódott. BÁcsMEGI GÁBOR 
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2 1Li .  Kám ,  Jel i-major 
(Vas megye) Á, Kö 
2003. május 12-13-án terepbejárást végeztünk Kám, Bejc
gyertyános határában. A tetiilet a Nagy-Herpenyőtó1 400 
m-re K-re, egy mocsaras ártérbó1 kiemelkedő magaslaton 
fekszik (tengerszint feletti magasság 164 m). A 19. század 
óta intenzív mezőgazdasági művelés alatt áll. A leletek a 
szántó egész területére kiterjedtek. Ny-K-i és É-D-i irány
ba a lelónely pontosan követi a domb határait. 

A kerámia egy része biztosan az Árpád-korra és a 
14-15.  századra tehető. 

2 1 5 . Kelemér, Mohosvár 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 

ILON GÁBOR 

A Gömör megyei Kelemér községtó1 D-re, kb. 2 km-re 
találhatók az egymástól 400 m-re lévő, természetvéde
lem alatt álló Nagy- és Kis-Mohos nevű tavak. A Kele
mér-Putnok közötti országút völgyben futó részének 
éles kanyarulatáról DNy-ra indul el az a völgy, amely
ben az úttól 500 m-re a Nagy-Mohos tavat találjuk. In
nen tovább DNy-ra 200 m-re, a Kis-Mohos tó fölötti dom
bon emelkedik a Mohosvár nevű sáncvár. 

2000 és 2002 során kutattuk a vár sáncát, környe
zetét, valamint a várfalon belül eső területek egy szaka
szát. Meghatároztuk, hogy a várat a 13 .  század második 
felében építették és a 14. század első évtizedeiben, 1338 
előtt el is pusztult. 

2003 .  augusztus 6-19. között kizárólag a vár sánca 
és árka által közrezárt területen kutattunk. A korábbi 
évben megtalált központi toronytól délre és keletre eső 
területeket tártuk fel, a torony és a várfal közötti szűk, 
2,8-3 m széles szakaszokon. 

A várfal déli és nyugati szakaszait az újkori bányá
szat - kis kivétellel - elpusztította, a falaknak csak a ki
szedett árkát találtuk. A déli várfal egy szakaszán az ere
deti kőfal megmaradt, itt a fal a korabeli járószint fölött 
1 m magasságig állt. A déli várfal belső oldalához egy 
téglával fedett járószintű, faszerkezetes fallal épült ki
sebb építmény kapcsolódott. A DNy-i sarokban szintén 
egy téglalap alakú, faszerkezetes épület szenült marad
ványai voltak. Ebben az épületben a vár nyugati oldala 
mentén egy agyagból épített kemencét találtunk. A 
kemence falába benyomódva a kemencét fedő épület 
borona szerkezetének maradványai jól megfigyelhetők 
voltak. Az épület és a nyugati várfal közötti szorosban 
13. századra datálható fazekak töredékei voltak. 

A várfal nyugati oldalához kívülró1 még egy kőépü
let (torony?) kapcsolódik. Ennek az épületnek a feltárá
sát még nem tudtuk lezárni. 

2 1 6. Kerkafalva, N agy-Fenyves-dűlő 
(Zala megye) U 

PUSZTAI TAMÁS 

A Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Alsószenterzsé-

bet, Kerkafalva és Kerkakutas határában ,,Alsószenterzsé
beti árvízcsúcs csökkentő tározót" létesít. Az eredeti terv 
földmunkái a Kerka-patak széles, mocsaras árterébó1 eny
hén kiemelkedő domboldalon húzódó, 640x130 m kiter
jedésű lelónely Ny-i felét érintették volna. A 2003. ápri
lis 15.  és május 21. között végzett megelőző próbaásatá
son húzott kutatóárkok alapján bebizonyosodott, hogy 
igen intenzív újkó"kori településsel kell számolni, amely
nek teljes feltárására lett volna szükség. A beruházó cég 
ezért a feltárás várható költségeit figyelembe véve, áthe
lyezte a tározót a régészeti jelenségektó1 nem érintett te
rületre. Ezt követően csak a már megnyitott 14 kutató
árokban végezhettünk feltárást. A próbaásatás során 1176 
m2 felületen 36 objektumot (28 cölöplyukat, és 8 gödröt) 
tártunk fel és dokumentáltunk. A leletanyagból kiemel
kedik néhány kiöntőcsöves edény töredéke, agyagkanál 
töredékei, kisméretű kettőskúpos edények töredékei és 
egy átfúrt kóbalta töredéke. A feltárt régészeti jelensé
gek és a leletek alapján megállapíthatjuk, hogy az újkő
kori lengyeli kultúra településrészletét találtuk meg. 

A próbaásatással egyidőben a kutatóárkoktól ÉK
re a víztározó földmunkái kapcsán, a domboldal al
ján a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság humu� 
szolást végzett, ahol régészeti szakfelügyeletet láttunk 
el. A lehumuszolt terület nagysága 156x30 m (4680 
m2) . A humuszolás során régészeti objektum nem ke
rült elő. 

A leletanyag a zalaegerszegi Göcseji Múzeum Ré
gészeti Gyűjteményébe került. 

Munkatársak: Kreiter Attila régész, Gaál Erika, Ká
mán Beáta technikus és Kiss Virág egyetemi hallgató 
(ELTE) . 

2 1 7. Keszthely, Csók István utca 
(Zala megye) R, N, Kö 

KVASSAY JUDIT 

2003. október 3-án és 7-én régészeti szakfelügyeletet tar
tottam a területen. A helyszín közelében, a belvárostól 
D-re eső területen korábban római kori és középkori te
lepnyomok, szórványleletek voltak ismertek. A tavasz 
folyamán egy Csók 1 .  utcai árokásáskor újra került elő 
kerámiaanyag. 

A Zrínyi u. -Csók u. sarkon levő gyermekkórház előtt 
(a tavaszi helyszíntó1 É-ra), a járda és a füves szegély 
felbontásával nyitottak egy 10x3 m-es szelvényt, egy 
leendő új trafóház helyén. A szelvény mélysége 100 cm, 
a felső kavicsos feltöltés alatt kevert, sötétbarna réteg 
következett, majd a sárga-sárgásszürke agyagos altalaj. 
D-i felében téglasor alatt fut a villanykábel (80 cm), és a 
vízvezeték is ide esik. A szelvény K-i felében a füves, 
kevésbé bolygatott részen, a sötétbarna betöltésbó1 szór
ványosan ember- és állatcsontok kerültek elő, római ko
ri, népvándorlás kori és középkori kerámia p edig 
ugyaninnen, illetve a már kidobott földbó1. A betöltés 
tetején már újabb kori beásás és kerámia, a kiszedett 
fagyökerek között. 
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A Csók I .  utcán K felé tovább haladva, valamint a 
kórház kertjében árkokat is mélyítettek ( 40 cm), ponto
san a meglevő kábelek nyomvonalában. Leletanyag itt, 
az aprókavicsos, barna talajban már nem volt. 

A közműépítések által megbolygatott település-je
lenségek, hulladékgödrök és sírok 40-100 cm mélység
ben lehettek, ezek fölé, az út szélére a 20. században 
fákat ültettek, és már az akkori tereprendezés, feltöltés 
is megváltoztatta a rétegviszonyokat. 

HAÁSZ GABRIELLA 

2 1 8 . Keszthely, Kossuth utca 5 5/a (Kossuth köz) 
( Za la megye) R, V, ú 
Keszthelyen a Kossuth közben az 1006/1-2 hrsz. terü
leten családi házak építését megelőző próbafeltárást 
végeztünk. Irodalmi adatok alapján az 1660-as évek
ben Pethő László várkapitányé volt ez a telek, a mai 
Kossuth utcától a Deák Ferenc utcáig terjedően, és ha
gyatékának összeírása szerint kertészlak, illetve istál
lók voltak feltételezhetők a területen. A feltárás során 
a mai felszíntől 40-60 cm-re lemélyülő Ny-K-i irányú 
30-40 cm széles paliszádfalakat találtunk, amelyek be
töltéséből 19. századi kerámiatöredékek kerültek elő, 
így vélhetően nem török kori, hanem 18-19. századi 
j elenségekről van szó. Szórványként eló'került egy java 
rézkori bikónikus tál peremdarabja, és két ovális, se
kély gödör, közepükön cölöplyukkal, amelyek betölté
sében grafitmázas kora vaskori kerámiát találtunk nagy 
mennyiségű paticcsal együtt. A terület nagy részét szá
mos 19-20. századi beásással - pince, közművek, für
dőmedence, gyümölcsfák gödrei stb. - teljesen tönk
retették. 

2 1 9. Kisar, Pa laj 
( Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 8 

MÜLLER RÓBERT 

2003 januárjában bronzkori cserepeket adtak át a mú
zeumnak, amelyeket csónaktúra során Tivadarral szem
ben a homokpadon gyűjtöttek. Kimentünk és a tivadari 
oldalról megnéztük a kanyart, ahonnan a leletek szár
maznak. A kanyarnak a belső oldalán van egy homok
pad, mely most víz alatt van. Már ekkor gyanús volt, 
hogy a lelónely másodlagos, mivel nem a víz által rom
bolt, hanem az épített oldalra esik. 

A kisari oldalon, a gátőr vezetett minket a palajig. A 
partfalban valóban nem voltak telepre utaló nyomok. 
Így még inkább valószínűsíthető, hogy a leleteket a ho
mokpadról gyűjtötték. 

2 20. Kisberény, Arany János utca 
(Somogy megye) Ő 

lSTVÁNOVITS ESZTER 

A Koppányvölgye-gázvezeték fektetésekor, a gázárak el
lenőrzése során az Arany János utcában objektumokat 

észleltünk az árokfalban, előkerült pár nagyobb salak
darab, valamint vastag falú, durva megmunkálású, neo
lit vagy rézkori edény aljtöredéke. 

A leletmentésre ezt követően, 2003. szeptember 26-
án került sor Slezák Balázs ásatási technikus vezetésével. 

Az 1. objektum az Arany János utca 1. szám előtt 
lévő villanyoszloptól 6 méternyire K-re található. Az 
árok középen metszette át a kb. 1 ,5 m átmérőjű, 80 cm 
mély objektumot. Mindkét falon jól látszott, hogy az ob
jektum alját és falait kb. 10 cm vastagon kiégették, az 
objektum betöltése nagyrészt hamuból, valamint nagy 
darabokban összeolvadt salaktömbökbó1 áll. A kerámia 
egy része is ezekbó1 a salaktömbökbó1 került elő. 

A 2. objektum az elsőtó1 kb. 4 méternyire Ny-ra, a 
villanyoszlop K-i tövében került elő. Kb. 1 m mélyen az 
árok É-i falában vastag (kb. 20 cm) széles vörös átégett 
sáv mutatkozott. Fölötte betöltés nem volt látható. 

A bontás során egy jól átégett, kb. 1 m átmérőjű 
platniréteg került elő. A platni alatt sűrűn tapasztott 
kerámiaréteg volt, ez alatt egy újabb jó állapotú platni
réteg bukkant elő. 

A második platniréteg lebontása után megtaláltuk 
a második tapasztott kerámiaréteget, ami alól egy újabb, 
az előzőeknél rosszabb állapotú platni került elő. A har
madik platni elbontása után egy újabb sűrűn tapasztott 
kerámia réteg került elő. 

A 3. objektum a Dózsa György utca 11 .  szám előtt a 
gázvezetékárok D-i falában mutatkozott, kb. 40 cm mé
lyen. Az árok metszetében látszott az elvágott platni és 
a megmaradt falak nyoma. Bontás közben mindössze 
egyetlen értékelhető kerámiát találtunk. A kb. 120 cm 
átmérőjű platni alatt kerámiaréteg nem volt. 

2 2 1 .  Kistelek, Gera-föld 
(Csongrád megye) Sza 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

Az M5 7. sz. lelőhelyen, az autópálya 133.  km-szelvé
nyében 2003 .  november 15 .  és december 10.  között 
végeztünk feltárást egy, a nyomvonalat ÉK-DNy irány
ban keresztező, hosszan elnyúló, partos részen, melyet 
Ny-i irányból egy csatorna határol. Összesen 13 931 m2 
területet tártunk fel (11 731 m2 közvetlen nyomvonal, 
és 2204 m2 csatornakorrekció, a nyomvonaltól K-i irány
ban), ahol egy nagy kiterjedésű, hun kori szarmata te
lepülés 241 objektuma került elő. 

A területen 1999-ben már ásott Horváth Ferenc és 
Vályi Katalin, aminek során 2 OOO m2 területen 59 ob
jektum került elő. Egykori ásatási területükhöz kapcso
lódva a lelőhelyet a nyomvonalban mindkét irányban 
tovább folytattuk. Dél felé a lelónely összeér a Kistelek, 
Kecskés földje (M5 9.; MRT 27 /9 lh.) lelónellyel. Észak 
felé ebben az évben nem találtuk meg a telep szélét, 
nyugati szélét a földhát mellett húzódó mély fekvésű, 
egykor vízjárta terület képezi. 

A mezőgazdasági művelés által bolygatott, átlagos 
intenzitású lelónelyen házak, gödrök, karámok, árkok 
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és cölöplyukak mellett megfigyeltünk két műhelyszerű 
épületegyüttest, egy, a nyomvonalban hosszában húzó
dó, feltehetően fa és föld szerkezetes, erődített árkot, 
melyet a fagerendák kiégetésével erősítettek meg. A te
lepen előkerült egy bolygatatlan, rönkkoporsóban elte
metett fiatal nő sírja is. 

A település leletanyagában a jellegzetes felfénye
zett, korongolt edénytöredékek mellett feltűnő a kézi
malmok és töredékeik nagyobb mennyisége, valamint 
a különféle salakanyagok jelenléte. 

BALOGH CSILLA - TÜRK ATTILA 

222 .  Kistelek határa 
(Csongrád megye) Sza, A, Á 
2712 lelónely (M5 4. lh.) :  2003. szeptember 1. és októ
ber 18.  között folytattunk megelőző feltárást az M5 au
tópálya Csongrád megyei szakasza nyomvonalának elő
zetes feltárása során. A feltárt terület nagysága: 6184 
m2• A lelőhely az autópálya nyomvonalához K felől 
csatlakozó felüljáró nyomvonalában található. Koráb
ban az ide húzott 5 m széles és kb. 10 m hosszú kuta
tóárokban Vályi Katalin és dr. Horváth Ferenc a tiszai 
kultúra (?) egy objektumát tárta fel 1999-ben, de a te
rület mély fekvése miatt akkor az ásatást nem lehetett 
folytatni. 

A 2003 .  évi feltárás során avar kori műhelytelep 
részlete került elő, a gyepvasérc kitermelésére szolgáló 
gödrökkel, a telephez tartozó kutakkal, illetve szarmata 
kori körárkos-halmos temetőrészlet (két kirabolt sír) ; 
összesen 77 objektum. 

27171 lelónely (M5 5 7. lh.) : 2003. október 6. és de
cember 3. között végeztük el 8851 m2-nyi területen az 
előzetes feltárást. 

A lelónelyen mindeddig 98 objektumot tártunk fel, 
amelyek egy része a szarmata korból származó, kb. fele 
részben körárkos-halmos temetkezés (33 sír), másik ré
sze Árpád-kori telepjelenség, föként árkok. A régészeti 
jelenségeket a nyomvonalban lehatároltuk, további te
rület feltárása nem indokolt. A megnyitott területen 
azonban a munka 2004-ben még folytatódik. 

BENDE LÍVIA - LőRINCZY GÁBOR 

223 .  Kiszombor, Kiszombor-e le lőhely 
(Csongrád megye) LT, Sza , H 
2003. április 25.  és május 30. között a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Régészeti Intézete és a Móra Ferenc Mú
zeum hitelesítő feltárást folytatott a területen, a Magyar 
Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és a Szegedi 
Biológiai Központ Genetikai Kutatóintézete által veze
tett NKFP pályázat - a Történeti Genetika a magyar eth
nogenezis kutatásában - keretében. 

A lelónely az óbébai út Ny-i oldalán Kiszombor
tól 1 ,5  km-re DNy-ra fekszik. Középpontjában egy 3 
m magas kurgán áll. Móra Ferenc két ásatást végzett 
e lelőhelyen, először 1928 .  augusztus 21 .  és szeptem-

ber 20. között, amikor 31  honfoglalás kori sír tárt fel. 
Ezt követően - a Kiszombor-E temetővel párhuzamo
san - 1930-ban további 2 sírt tárt fel. Móra föként a 
lelőhely D-i és Ny-i oldalán ásott, illetve rövid ideig 
az északin is. 

Az újabb ásatás fő célja a leló11ely pontos feltérké
pezése mellett az volt, hogy a kurgán körüli honfogla
lás kori temető esetleges további sírjait feltárja. A mun
ka során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és az Ása
tási Bizottság előírásának megfelelően a lelónely köze
pén fekvő kurgán hossztengelyei mentén 5 m széles ta
núfalakat hagytunk a kurgánt körülölelő, mezőgazda
sági művelés alatt álló kiemelkedésen. Jóllehet a felszí
nen számtalan, a mezőgazdasági művelés által megboly
gatott csont, illetve leletanyag, továbbá több helyen a 
szántás barázdáiban a sárgás színű altalaj is megfigyel
hető volt a kurgántól mindössze néhány méter távol
ságban, a tanúfalat egészen a kiemelkedés aljáig meg
hagytuk. A tanúfalak közötti területeket a K-i, D-i és 
Ny-i oldalon feltártuk, az É-i negyedet azonban érintet
lenül hagytuk. Mivel a bolygatást nem szenvedő, mű
velés alól kivont halmot nem kívántuk feltárni, a fent 
nevezett módszerrel minden kétséget kizáróan tisztáz
ni kívántuk - jelentősebb károkozás nélkül -, hogy a 
kurgán körüli kiemelkedés a kurgán része, vagy pedig a 
kurgánt egy természetes kiemelkedés tetejére építették. 
A feltárások során őskori jelenségek előkerülésével is 
számolnunk kellett. 

Négy kutatóárokban és 3 szelvényben összesen 
508,28 m2 területet és 46 objektumot tártunk fel, s így a 
feltárt temetőrészek vizsgálatát a jövó'ben újabb kuta
tások kell, hogy kövessék. A kurgán előterébe eső szel
vények területének felszíni megfigyelését és dokumen
tálását követően gépi és kézi humuszolás következett. 
Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a tanúfalból 
megállapítható-e az, hogy jelen esetben a megkutatott 
terület áll-e valamilyen relációban a kurgán tényleges, 
a mezőgazdasági művelés alól kivont területével. Ezek 
alapján egyértelműen eldönthető volt, hogy a kurgán 
előtere azért magasodik ki a környezetébó1, mert egy 
olyan, korábban meglévő földtani képződményről 
(magaspartról) volt szó, amelyre késó'bb a kurgánt is 
emelték. 

A feltárás során megnyitott három szelvény, vala
mint az előírt tanúfalak menti kutatóárkokból több kor
szak emlékei kerültek elő. A szelvényekben kelta, szar
mata és honfoglalás kori sírok, illetve leletanyag hiá
nyában pontosabban nem keltezhető telepobjektumok 
kerültek elő. 

A Kiszombor-e lelónelyen számos kelta La Téne B2-
C1 korszakára keltezhető temetkezést sikerült feltár
nunk. A birituális temető előkerült sírjainak temetke
zési szokásai, illetve mellékletei szkíta és kelta eleme
ket egyaránt tartalmaztak. 

A honfoglalás kori temető Móra jegyzetei alapján a 
10. század második felében indult és a 11 .  században is 
tovább folytatódott. 
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Az új feltárások során három új temetkezést, 
közöttük egy pénzzel keltezhető, lószerszámot, szablyát 
és baltát tartalmazó sírt találtunk, mely - jóllehet az 
egészben eltemetett ló valószínűleg tévedés -, de eset
leg megerősítheti a pogány rítus továbbélését a 11. szá
zadban. 

A feltárt szelvényekben megfigyelhetőek voltak Mó
ra Ferenc ásatásának kutatóárkai is. A Móra kutatóár
kok igen sűrlín és föként a kurgántól Ny-ra fekvő domb
oldalon kerültek elő. Móra általában ÉNy-DK tájolású 
árkokkal dolgozott, melyeket minden esetben teljesen 
igyekeztünk feltárni. A kutatóárkokban a megbolyga
tott sírok antropológiai anyaga feküdt, valamint számos 
olyan tárgy, melyet egykor a sírban a csontok között 
hagytak másodlagos helyzetben. 

Az ásatáson megfigyelt rétegtani viszonyok azt iga
zolták, hogy a kurgán egy természetes kiemelkedésen 
áll, így az egész domb nem része az őskori régészeti je
lenségnek. 

Konzulensek: Marton Tibor (MTA RI) , Szalontai Csa
ba (MFM), Mende Balázs Gusztáv antropológus (MTA RI). 

LANGÓ PÉTER - TÜRK ATTILA 

2 2Li . Kiszombor, Kiszombor-E lelőhely 
( Csongrád megye) R, A, Ge, H 
2003. március 27. és május 20. között a Magyar Tudo
mányos Akadémia Régészeti Intézete és a Móra Ferenc 
Múzeum hitelesítő feltárást folytatott a területen, a Ma
gyar Tudományos Akadémia Régészeti ln tézete és a Sze
gedi Biológiai Központ Genetikai Kutatóintézete által 
vezetett NKFP pályázat - a Történeti genetika a magyar 
ethnogenezis kutatásában - keretében. 

A lelőhely Kiszombortól DNy-i irányban, 2 km tá
volságra, az óbébai úttól 300 m-re ÉNy-ra található. Mó
ra Ferenc 1930. szeptember 5-19. között a területen 
összesen 49 sírt tárt fel kutatóárkokkal (Kis János ta
nyája körül). 

Az ásatás során 4700 m2 felületet tártunk fel. A Ny-i 
oldal kivételével, ahol még néhány avar sír jelentkezett, 
valamennyi irányban megtaláltuk a lelőhely szélét, a 

részleges lovas, lószerszámos temetkezés (33„ 104. ob
jektum) , míg egy esetben a juvenis váz szuperpozíció
ban volt egy avar kori fülkesír rablóaknájával (98. ob
jektum, amely alatt feküdt a 118. objektum) . A további 
honfoglalás kori sírokat Móra a párhuzamosan futó ku
tatóárkokkal megtalálta és feltárta (31„ 32/a„ 34„ 68„ 
105„ 109„ 121 .  objektum). 

A hitelesítő feltárás nyomán eló'került régi és új sí
rok megerősítették a Móra Ferenc által készített teme
tőtérképen látható elrendezést, mely szerint a két te
mető területe fedi egymást. A honfoglalás kori temető 
teljes egészében beleesik az avar sírok közé, amint ezt 
jól mutatja a 98. objektum magyar és a 118. objektum 
avar, vagy a 121.  objektum magyar és a 120. objektum 
avar fülkesír egymással való szuperpozíciója. Egyes sí
rok esetében a feltárás során nem tudtuk eldönteni, hogy 
azok a 10. századi temetőhöz kapcsolódtak-e, vagy pe
dig a korábbi avar temetónöz (21„ 29„ 66„ 73„ 74. ob
jektum) . Ezeknél a síroknál Móra kutatóárkai annyira 
roncsolták a jelenségeket, hogy a sírgödör falai is elbon
tásra kerültek, így azok tájolása alapján sem tudtuk kel
tezni őket. 

Összesen 51 biztosan avar kori temetkezést tártunk 
fel. Az avar temető a korai és a közép avar kor első felé
re keltezhető. A temető jellegzetes kései típusú fülke
sírjai, valamint saroglyás temetkezései sok esetben rab
lottak voltak. A rablás időszaka biztosan a 10. századi 
temető létrejötte előtt bekövetkezett, hisz a temetóoen 
van példa arra, hogy a rablógödörre ráásnak egy hon
foglalás kori temetkezést. Az avar temetkezések jelen
tős részét már Móra is megtalálta, azonban számos ki
rabolt fülkesír esetében nem tárta fel a temetkezés fül-
ke részét, a kutatóárkok alatt sok esetben megfigyelhe
tő és feltárható volt ez a jelenség. 

Konzulensek: Kűrti Béla (MFM),  Mende Balázs 
Gusztáv antropológus (MTA RI). A fülkesírok szakszerlí 
feltárásában Balogh Csilla, Bende Lívia és Lőrinczy 
Gábor nyújtott segítséget. 

LANGÓ PÉTER - TÜRK ATTILA 

D-i oldalon pedig egy kettős osztatú árkot, mely való- 2 2 5 .  Kiszombor, Tanyahalom-dűlő 
színűleg a honfoglalás kori temetőt határolta. A feltárás ( Fel tételezett Kiszombor-F le lőhely) 
során 121 objektumot bontottunk ki. A kibontott objek- (Csongrád megye) A 
tumok jelentős része a korábban már feltárt avar és hon- 2003. március 15 .  és május 10. között a Magyar Tudo-
foglalás kori temetónöz tartozott. A feltárás során há- mányos Akadémia Régészeti Intézete és a Móra Ferenc 
rom más időszakra datálható temetkezés is előkerült. Múzeum hitelesítő feltárást folytatott a területen, a Ma-

Eló'került egy újabb zsugorított rítussal eltemetett gyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete és a Sze-
őskori váz (20. objektum), mely a Móra által megtalált gedi Biológiai Központ Genetikai Kutatóintézete által 
zsugorított temetkezéssel képezhet egy idónorizontot vezetett NKFP pályázat - a Történeti genetika a magyar 
is, és feltételesen a rézkorra keltezhető. A 6. és 7. objek- ethnogenezis kutatásában - keretében. Az ásatás célja a 
tum a bennük feltárt leletanyag alapján valószínűleg ko- falutól DNy-ra 1,8 km távolságban fekvő, Móra Ferenc 
ra népvándorlás kori és összekapcsolható a Móra által által részben feltárt temető hitelesítése volt. A lelóne-
germánként meghatározott sírral. A Kiszombor-E teme- lyet a mai Tanyahalom-dűlóoen a JATE Régészeti Diák-
tő esetében a JO. századL sírok közül 3 teljesen in situ_köre 1975-ben azonosította, melyet sikerült megtalál
volt, vagyis ezeket Móra nem találta meg (33„ 98„ 104. nunk a felszínen maradt csonttöredékek és egy 1927-es 
objektum) . A három bolygatatlan sír közül kettóoen volt kataszteri térkép alapján. 
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Az ásatás során 1290 m2 területen összesen 39 ré
gészeti objektumot találtunk. Az előkerült leletek alap
ján egy leora és leözép avar leorra keltezhető avar temetőt 
tártunk fel, mely azonban biztosan nem azonos a 
Kiszombor-F temetővel, mivel az a késő avar korra kel
tezhető. Az általunk feltárt leló11elyen a mezőgazdasági 
művelés számos sírt elpusztított, régészeti kutatóárkokat 
nem találtunk. Az 1 .  sz. sírba egy csoportba visszarakott 
csontok azonban arra engednek következtetni, hogy azt 
már Móra korábban feltárta, így a leló11ely feltételesen 
azonosítható a Kiszombor-F lelónellyel. A temető telje
sen feltártnak tekinthető és időrendjét tekintve azonos 
a Kiszombor-E temető avar sírjaival, melyet a leletanyag
ban, a fülkesírokban (kései típusú) és a temetkezési szo
kásokban megfigyelhető párhuzamok mellett néhány 
tökéletesen azonos tárgytípus is bizonyít. 

A temetóben 17 aknás avar temetkezés, 7 avar fülke
sír, 2 avar lósír mellett egy hármas osztatú árok is előke
rült (33. objektum) , mely talán a temetőárok. Nem bizo
nyult régészeti objektumnak 4 jelenség, illetve 9 objek
tum leletanyag hiányában pontosan nem keltezhető. 

A régészeti jelenségek döntő többsége bolygatott, 
illetve rablott volt, de számos bolygatatlan avar sír is 
előkerült. A temető leggazdagabb, bolygatatlan sírja a 
16. objektum volt, melynek bizánci solidus melléklete 
terminus post quem kronológiai támpontot is ad a te
mető keltezésére. A gazdag ezüst- és aranytárgyakkal 
eltemetett avar nő az egyik leggazdagabb kora avar kori 
sír Csongrád megyében. A sírból előkerült, két bizánci 
solidusból készített nagygömbös arany fülbevalók ki
emelkedő leletei a korszaknak. 

Egyedülálló leleteket tartalmazott még a 39. objek
tum. A feltárt sírban olyan bronzlemezbó1 préselt, S-ala
kú, bordás felületlí, aranyf óliával fedett ruhadíszek ke
rültek elő, melyek legközelebbi párhuzamai a bizánci fém
m(ívességben és a gepida hagyatékban figyelhetők meg. 

A Kiszombor-F temető hitelesítése tehát nem sike
rült, azonban a rendelkezésünkre álló adatok alapján 
úgy véljük, hogy a feltárt területtó1 150 m-re DK-i irány
ban fekvő kiemelkedés lehet ez a leló11ely. 

Konzulensek: Kürti Béla (MFM) , Mende Balázs 
Gusztáv antropológus (MTA RI) . A fülkesírok szakszer(í 
feltárásában Balogh Csilla, Bende Lívia és Lőrinczy Gá
bor nyújtott segítséget. 

LANGÓ PÉTER - TÜRK ATTILA 

226 .  Komárom, Molaj 
( Komárom-Esztergom megye) Ró 
2003 tavaszán Komárom molaji városrészében nyom
vonalas munkák megelőző feltárása során Ny-K-i irá
nyú, késő római téglasírt találtunk, mely egy 13-14 éves 
(a mellékletek alapján) fiú sírja volt. A sírt az ókorban 
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kirabolták. A fogain látható elváltozások (bemélyedé
sek) fogzománc-hypoplasi-ára (fogzománc-képződési za
var) utalnak, amelyet táplálkozási hiányosság, hosszan 
tartó lázas állapot, vagy heveny fertőző betegség okoz
hatott.14 

A sírt 11 tegulából építették meg. Az 1999-ben ta
lált téglasírtól eltérően tetejét nem háztetőszerlíen ké
pezték ki, hanem vízszintesen fedték le. (Lásd az illuszt
rációkat ! )  

Megmaradt mellékletei: kisméretíí piros festéslí kor
só, bronz övcsat és bronz szíjvég. 

2 2 7. Komárom, Szőny, Vásártér 
( Komárom-Esztergom megye) Ró 

SZÁMADÓ EMESE 

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókori 
Régészeti tanszéke és a komáromi Klapka György Mú
zeum között 1992 óta fennálló tudományos együttmlí
ködés keretében, a komáromi városi önkormányzat 
anyagi támogatásával 2003. június 30.-július 25. kö
zött folytattuk az ókori Brigetio területén végzett fel
tárásunkat. 

Ebben az idényben nyolc, egyenként 4x4 m mére
tlí szelvényben, összesen 128 m2 felületen dolgoztunk. 
Ezek közül három 2002-ben már kutatott, a többi újon
nan nyitott szelvény volt. Célunk egyrészt az 1992 óta 
folyamatosan feltárt lakóház periódusainak tisztázása, 

14 Az antropológiai meghatározás Merczi Mónika munkája. 

másrészt a G12 szelvényben előkerült falfestmények fel
szedése, valamint a szelvény bővítése volt. 

A feltárás során megállapítottuk, hogy a 2002-ben 
a H13 és H14 szelvényben talált, kő alapozású vályog
fal, amelyet kemény, fekete agyagfelületre alapoztak, s 
amelyben 2000-2001-ben az épület első építési perió
dusát (Kr. u .  1. sz. vége) jelentő fakonstrukció nyomait 
is megtaláltuk, az épület első kőperiódusa lehetett, ame
lyet a Kr. u. 2. sz. végén elbontottak. Erre a H12 szel
vény SE135 rétegében talált Antoninus Pius érem, va
lamint a 2002-ben a H14 szelvény két vályogfala közötti 
járószint feletti omladékból eló'került Faustina minor 
érem utalhat. 

A második kőperiódus a Kr. u. 2. sz. végére keltez
hető, s ennek nyomait a H15 és a G12 szelvényben ta
láltuk meg. A H15 szelvényben az É-D irányú falsza
kasz alapozása a H14 szelvényben visszabontott agyag
falak fölött indul. Feltártuk ugyanennek a falszakasz
nak a szelvény északi és déli oldalán egyaránt K-Ny irá
nyú keresztfalát, illetve a falhoz csatlakozó, keményre 
döngölt agyaggal kipótolt terrazzo járószintjét. A G12 
szelvényben ugyanehhez a periódushoz tartozik az 
ugyancsak visszabontott É-D irányú falszakasz, valamint 
azok a falfestménytöredékek, amelyeket a szelvény nyu
gati felében egy feltöltés-rétegbe szórtak bele a Kr. u. 3 .  
század elején végbement átépítéskor. Ennek során 
visszabontották az SE067 számú falat, és ekkor építet
ték az SE069 számú, lényegesen magasabbra alapozott 
falat, amelynek sarkát sikerült megtalálnunk. 

Az F12 szelvényben előkerült ugyanennek a legké
sóbbi (harmadik) kőperiódusnak a folytatása, amely az 
épületnek a bejárata lehetett (talán az ajtót vagy kaput 

2Ld 
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tartó vas zsanérokkal, mindkét falkiszögellés közelébó1) . 
Ettől nyugatra nagyméretű, vízszintesen planírozott 
freskókra helyezett téglalapokkal kirakott É-D irányú 
járószintet (az 1994-ben az F14 szelvényben megtalált 
folyosó északi folytatása?) találtunk, amely szintben 
megfelel a szintén elplanírozott freskókkal alapozott 
terrazzónak a G12 szelvény ÉNy-i sarkában. Az utolsó 
kőperiódus pusztulását az F12 szelvény DNy-i sarkában, 
a tetőomladékban talált Severus Alexander-sestertiusok 
(köztük egy római kori hamisítvány) jelzik, amelyeket a 
szomszédos szelvény (G 12) azonos magasságú omladék
rétegéből előkerült III. Gordianus érme pontosít. Eh
hez az utolsó kőperiódushoz tartozott az az imbrexekből 
összeállított, íves vonalvezetésű csatorna, amelyet már 
2002-ben megtaláltunk, s amelynek folytatása a G12 
szelvény nyugati felében, a falsarkon belül került elő. 
Már az épület felhagyását követően keletkezett az a kör 
alakú beásás, amely megszakította az SE070-SE146 szá
mú csatorna folytonosságát, valamint az SE064 számú 
falsarkot is metszi. 

Az F15 szelvényben többszörös omladék- és planíro
zás-rétegek elbontása után egy rossz megtartású, kétpe
riódusú terrazzo-felületet találtunk, amelyhez tartozó fal
vagy falkiszedés nyomait nem sikerült megfigyelnünk. 

Az E15 szelvényben a szelvény 3/4 részére kiterjedő, 
sárga agyagba ágyazódó tetőomladékot tártunk fel. Az 
ásatás négy hete alatt ennek az egy rétegnek az aprólé
kos bontásával, dokumentálásával foglalkoztunk. A tető
omladékot 1x1 méteres négyzethálós rendszerben fel
szedtük és az összes töredéket a múzeumba szállítottuk. 
A tetőomladék alatt masszív sárga agyagréteg került elő. 

Külön is ki kell emelni a H13 szelvényben 3 m mély
ségig feltárt, 260 cm átmérőjű, a nyers agyagba vágott, 
peremén odatapasztott, 1x1,5 római láb méretű vályog
téglákkal „kibélelt", vastag sóderréteggel betemetett ku
tat, amely metszi az SE081 kőalapozású agyagfalat (egy 
kis szakasza „belefut" a kútba) . A kút érdekessége, hogy 
betemetése után, még a római korban, 1 m átmérőjű 
újabb kutat ástak bele, amelynek betöltéséből tegula
és kőrögök, valamint egy aranyozott bronz betű töredé
ke került elő. 

A leletek sorából kiemelkedik a H12 szelvényben 
talált, 20 cm hosszúságú, ép cochlear, az ugyanebben a 
szelvényben, az Antoninus Pius érmének társaságában 
előkerült öntött ólomvotív, talán Herculest vagy Mer
curiust ábrázoló szobrocska. 

Az ásatáson részt vett Bartus Dávid, Magyar Myrtill, 
Szabó Dániel, Vida István régész, Kurovszky Zsófia fes
tőrestaurátor-művész, valamint Balogh Roland, Barta 
Andrea, Beck Attila, Boruzs Katalin, Dévai Kata, Farkas 
Zoltán, Gál Erika, Gálos Viktor, Gelencsér Ákos, Gyurko
vics Éva, Havas Zoltán, Hudecz András, Kerpely Klára, 
Kovács Loránd Olivér, Kurunczi Mónika, Petrik Máté, 
Rupnik László, Sándor Ildikó, Somorjai Szabolcs, Sey 
Nikol€�tta, Siller Erika, Szigli Kinga, Tó'kgs Tímea, Varga 
Gábor régészhallgató. 

BoRHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EMESE 

228 .  Komlóska, Pusztavár 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, Á 
2003-ban folytattuk a Komlóska felett 435 m magas he
gyen emelkedő Pusztavár - középkori nevén Solymos -
2001-ben megkezdett szondázó jellegű kutatását. 

A vár három pontján végeztünk újabb kutatásokat. 
Az ásatás súlypontját a déli kerek torony, illetve a hozzá 
kapcsolódó épületek falmaradványainak további kibon
tása jelentette, illetve vizsgáltuk az osztófal és a keleti 
várfal belső csatlakozási pontját. Az északi toronytól nyu
gatra, az itt mintegy 140 cm magasan álló nyugati vár
falra merőlegesen nyitottuk meg a 6. kutatóárkot, a fal
hoz kapcsolódó rétegek vizsgálatára. 

A kutatóárokban a kevert humuszos réteg alatt, de 
attól nehezen elkülöníthetően egy kisebb köveket, ka
vicsokat és nyomokban habarcsrögöket is tartalmazó ré
teget figyelhettünk meg. Ezt a réteget a vár építésével 
hozhatjuk összefüggésbe, amit az árok északi profiljá
ban a felső részen két helyen is mutatkozó nagyobb ha
barcskifolyás is bizonyít. Leletanyag: Árpád-kori és mé
lyebbró1 több őskori kerámiatöredék is, valamint állat
csont. A kidobott föld átvizsgálásakor emellett egy 14. 
század elejére keltezhető úgynevezett „gótikus kulcsot" 
találtunk. 

Az osztófal és keleti várfal csatlakozási pontjáról 
egyértelműen megállapíthattuk, hogy itt az osztófal 
épült hozzá a külső várfal belső síkjához. Az erősen om
ladékos és szinte teljes egészében leomlott osztófal vizs
gálatára nyitott kutatóárok segítségével azonban csak 
az alapozás néhány egymáson fekvő kövét sikerült azo
nosítanunk. Csupán a várfaltól nyugatra mintegy 350 
cm-re sikerült megállapítanunk az osztófal kb. 180-190 
cm-es szélességét. 

Letisztítottuk a déli kerek torony falának déli, kül
ső oldalát, illetve falkoronáját. A torony nyugati olda
lának tisztítása során egy déli irányból felvezető, a to
ronyhoz hozzáépített egyenes falra támaszkodó lép
csősor 13 elemét fedeztük fel .  A lépcsősor egykori kül
ső pofafala leomlott, de habarcsos nyomai a mélyeb
ben eló'került fokokon még megfigyelhetó'k. A feljáró 
északi, felső végéhez egy kb. 220x220 cm belvilágú 
„lépcsónáz" csatlakozik, melynek nyugati fala már szin
tén hiányzik. Belső területének kibontása során a lép
csősor felső végénél 160 cm-rel mélyebben leszenült 
gerendamaradványok és egy erősen habarcsos felület 
került a felszínre. Mindez a lépcső egykori faszerkeze
tű folytatására utalhat. 

A toronytól északra elhelyezkedő, vele egybeépült 
úgynevezett négyszögletes épület nyugati, észak-déli 
irányú falának külső falsíkját mintegy 12 m hosszan si
került letisztítani. A fal északi végén csatlakozik hozzá 
egy nyugati irányba induló, feltételezhetően az épüle
tet a külső várfallal összekötő, ismeretlen szélességű fal, 
melyet eddig kb. 5,5 m hosszan tisztítottunk le. Ez utóbbi 
fal talán a déli várrész- északi oldalát zárja le a két vár
részt elválasztó árok felé. 

FELD IsTv ÁN - GÁL VIKTOR 
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2 29 .  Koppányszántó, Csát 
(Tolna megye) Ő, Kö 
A falutól DK-re, a Koppány D-i partján Torma István 
1962-ben azonosította a középkori Csát falut 150x400 
m-es területen (92. lh.). 1997-ben jómagam lokalizál
tam a falu templomának helyét. 

2003.  május l -jén a lelőhelyet újra bejártam. A 
templom foltja kb. 20x10 m-es, Ny-K irányú, téglalap 
alakú kő- és tégla törmelékes foltként jelentkezett. A fel
színen sok volt az embercsont, szinte kizárólag a temp
lomtól DDK-re, kb. 10 m hosszan. A templomtól DK-re 
kb. 20 m-re egy kör átmetszetű kő töredékét (oszlop
törzs?) találtam a szántásban. A leló11ely K-i szélén ős
kori cserepek jelentkeztek, az őskori leló11ely részben 
fedi a középkori falut. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2 30 .  Koroncó határa 
( Győr-Moson-Sopron megye) U, R, B, V, LT, Ró, H, Á, 
Kö, Kú 
A terepbejárásokra Koroncó község rendezési tervé
hez kapcsolódó régészeti örökségvédelmi hatástanul
mány előkészítése során került sor 2002. október-2003. 
május 31. között. Cél a település területén található 
már ismert régészeti leló'helyek azonosítása, illetve a 
megadott településfejlesztési térkép alapján a várha
tóan beépítésre és belterületbe vonásra kijelölt terüle
tek régészeti szempontú vizsgálata, állapotfelmérése 
volt. 

A KÖH adattárában 26 azonosítható leló'helyet tar
tanak nyilván a területró1, valamint egy leló'hely (Kö
lesdomb) Győr-Gyirmót 14. sz-ként szerepel, de jelen
leg Koroncó közigazgatási területéhez tartozik. Ezekbó1 
25 leló'helyet sikerült azonosítani. 15 új területet vizs
gáltunk, melyek közül 7 bizonyult új leló'helynek, a fenn
maradó 8 terület pedig objektív okok (már nagyra nőtt 
vegetáció, bekerítés) miatt nem volt bejárható. Két te
rület - Pagonyalja és Zöldmajor, a távolabbi tervekben 
lakóparkként, illetve szabadidős területként szerepel -
jelenleg terepbejárással nem vizsgálható, mivel nagy
részt erdő. 

A terepbejárás során azonosított leló'helyek jellege: 
8 neolit, 5 rézkori, 19 bronzkori, 3 kora vaskori, 4 kelta, 
5 őskori (általában) ,  13 római kori, 2 honfoglalás kori, 8 
Árpád-kori, 13 középkori, 3 kora újkori. 

2 3 1 .  Körösladány, belterület 
( Békés megye) 0 

M. EGRY ILDIKÓ 

Körösladány község belterületén 2003. április elejétó1 
július közepéig folytak a települési szennyvízhálózat-é
pítési földmunkák és azzal párhuzamosan a mi régésze
ti felügyeletünk. 

2003-ban gyakorlatilag a település teljes belterü
letét érintette a földmunka. Régészeti felügyeleti mun-

kánk nagyobb részt az aktuálisan kiásott árkok, illetve 
jobbára csak kisebb árokszakaszok metszetfalainak vizs
gálatából, valamint az árkokból kitermelt föld vizsgá
latából állt. A kiásott árkokban régészeti korú, értékel
hető leletanyagot nem találtunk. Ez az érdekes, nega
tív eredmény a már ismert régészeti lelőhelyek terüle
tére is érvényes, különösen érdekes ez a református 
templom környékére, ahol a múltban több alkalom
mal is embercsontokat és sírokat találtak a földmun
kák során. Az árkokból néhány alkalommal régészeti 
szempontból nem értékelhető, 19. századi kerámia ke
rült elő. Több esetben jól megfigyelhető volt, hogy a 
szennyvízvezeték árkát egy igen vastag, újkori feltöl
tési rétegbe ásták bele. 

2 3 2 .  Körösladány, belterület 
(MRT 6 .  k. 7/ 1 1 1  l h . )  
( Békés megye) Kö, ú 

LISKA ANDRÁS 

2003. augusztus 11-én értesítést kaptunk, hogy a Tüköry 
Lajos Általános Iskola előtt egy kisebb szakaszon vízve
zeték javítása során téglák kerültek elő. Másnap megte
kintettem a helyszínt. Az iskola az 1805-ben épült 
Wenckheim kastélyban van, mely késó'bb a Merán csa
ládé volt. 

Az árkot közvetlenül az iskola kapuja előtt, kissé fer
dén ásták ki, kb. 120 cm mélyen találták a téglákat. Egy 
részük, a megfigyelés szerint, mintha alapozás megma
radt része lett volna, a többi szétszórt törmeléknek tűnt. 

A téglák között több méretű volt, de valamennyi 
laposabb a ma használatos tégláknál. A kisebb, lapos 
példányok mellett nagy, széles, szintén lapos téglákat is 
találtak. Legalább 5 eltérő típust figyeltem meg. Két na
gyobb méretű téglán kidomborodó H,  egyen pedig M 
betű volt látható. A téglák többsége jó minőségű, újko
rinak tűnő, de néhány darab törésfelülete alapján eset
leg korábbi (középkori) is lehet. Ezek szerkezete nem 
olyan tömör, mint a többié. Néhány tégla mintha má
sodlagosan megégett volna. Ezek súlya nagyobb, mint a 
többié, és mintha valamilyen fémmaradványt tartahnaz
na. Érdekes a kötőanyag is, mely egyes téglákon agyag
szerű. Ezek lehettek az alapozásban. A téglák másik ré
szén a szokásos habarcs nyomait figyeltem meg. A tég
lák egy része esetleg padlót, járdát borított. 

2 3 3 .  Köröstarcsa, Ürmöshát 
( Békés megye) Á 

MEDGYESI p ÁL 

2003. augusztus 9-én egy köröstarcsai lakos egy kétélű 
acélkardot hozott be a Munkácsy Mihály Múzeumba. A 
tárgyat 2000 novemberében, horgászás közben találta. 
A leló'hely Köröstarcsa Ürmöshát nevű határrészén, a 
Ke_ttőscKörös_medr_e. 

Az Árpád-kori kétélű kard 104,8 cm hosszú. A pen
ge hossza 88,5 cm, szélessége a tőnél 5 cm. Az egyszerű, 
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egyenes, pálcás hárító 22,8 cm hosszú. A markolatgomb 
szabálytalan, bikónikus, átmérője 4,9 cm. A penge kö
zepén széles, sekély vércsatorna húzódik. Ennek szé
lessége 1,6, hossza 66 cm. A penge a hegy felé fokozato
san keskenyedik. 

23Li .  Kőszegpaty határa 
(Vas megye) Kö 

MEDGYESI p ÁL 

2003. október 28-án jártuk be a község településrende
zési tervében fejlesztési területként feltüntetett földe
ket. Az időjárás alkalmas volt a terepjárásra, néha a ki
sütő nap zavarta tevékenységünket (súrolófény) . 

A 161. helyrajzi számú területen középkori lelóbe
lyet azonosítottunk. A terepbejárás által érintettük az 
alábbi területeket is, de itt régészeti leletet nem talál
tunk: 08716 hrsz. keleti fele, 051/1 hrsz. délnyugati vé
ge, 0108 hrsz keleti vége. 

Munkatársak: Kiss Krisztina adattáros, Derdák Fe
renc geodéta és Kiss Péter régész. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

235 .  Kővágótöttös, római katol ikus templom 
(Baranya megye) Kö 
A román eredetű templom fala mentén az árkokat a 
templom vízmentesítését szolgáló szigetelőréteg leraká
sa érdekében ásták. Az árkok mélysége régészeti szem
pontból sekély volt: 40 cm. A 2003. április 22-24. kö
zött végzett megfigyelés során korábbi bolygatások ered
ményeképpen szórványos embercsontok bukkantak elő, 
nem eredeti helyzetben. A szintén szórványos kerámia
töredékek középkoriak voltak. 

Legérdekesebbnek az egykori templom és temető 
kerítőfala mutatkozott, melynek alapjai a föld alatt va
lószínűleg még nagyrészt megtalálhatók. Kisebb szaka
szait felmértük és lefényképeztük. A dokumentáció alap
ján akár ki is szerkeszthető lenne annak eredeti köríve. 
Külön ásatást nem végeztünk. 

A feltárt terület nagysága: 21 m2• A templom mű
emléki védettség alatt áll. Az előkerült kerítőfalak nagy 
része továbbra is föld alatt, védett helyen van. 

236 .  Kup,  Egyes 
(Veszprém megye) U ,  R 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2003. augusztus 5-22. között negyedik alkalommal 
folytattunk ásatásokat a lelőhelyen. Az ásatás célja 
az volt, hogy a 2000-ben megkezdett nagy lengyeli 
gödörkomplexum és a cölöplyuk-sorból kikövetkez
tethető ház határait megtaláljuk. Emellett be kellett 
fejezni a 2002-ben kitűzött, és a mostoha időjárás 
miatt idő hiányában fel nem tárt (2002/X.) szelvényt. 
Célunk tehát az volt, hogy a legtöbb leletet hozó I. sz. 
ásatási területen minél nagyobb összefüggő felületet 

tárjunk fel, az értelmezés és az egységes feldolgozás 
céljából. 

Ennek megfelelően szelvényeinket a tavalyi X.  szel
vény helyére és köré, valamint a tavalyi VIII. és VII. 
szelvények mellé csatlakozólag telepítettük. 

Idei szelvényeinket folytatólagosan, a XII-XVI. kö
zött számoztuk. A XII. és XVI. szelvényektó1 É-ra egy 
keskeny árkot húztunk, amely tulajdonképpen ezen szel
vények bővítése, és biztosítja a csatlakozást a 2002.  év
ben feltárt területek felé. 

Az eddig feltárt felület összesen 275 m2, ebből az I .  
ásatási területen 195 m2• Az idei évben összesen 85 m2 
felületet tártunk fel, részben átfedésben a korábban fel
tárt szelvényekkel (VII, VIII. szelv. szegélye),  illetve a 
tavaly félbehagyott X. szelvény került teljes mértékben 
feltárásra (átfedés a X. szelvény teljes területét beszámít
va összesen kb. 20 m2) .  További mintegy 400 m2-t dózer
rel megkutattunk az 1. ásatási szezon idején (2000), gya
korlatilag negatív eredménnyel, bár ez az idei tapaszta
latok alapján (vastag kavicsos steril agyag a humusz alatt 
és a kultúrréteg felett) , megkérdőjelezhető. A lelóbely 
teljes kiterjedése terepbejárásaink szerint kb. 1 km x 
200 m a Bitva-patak feletti domboldalon, KÉK-DDNy 
irányban. 

A feltárt objektumok: részben egy nagy gödör komp
lexum, igen sok állatcsonttal, közte teljes kutyakopo
nyák, bikakoponya és szarvak, több cölöplyuk, paticsos 
omladékréteggel. Az eddig megismert ház- és gödör
komplexumtól Ny felé összefüggő házomladékréteg, 
amely Ny felé folytatódik (feltáratlan) , alatta vesszőfo
natos tapasztott kemence átégett maradványa, hamu
zógödörrel és ebbe beásott cölöplyukkal. Az objektu
mok pontos értelmezését a leletanyag vizsgálata után 
tehetjük meg. Legalább két, de inkább három - egymás
hoz nagyon közel települt és valószínűleg kissé külön
böző korú - házhoz tartozik a leletanyag. A korábban 
feltárt tűzhelyekkel együtt az I. területen 3 kemence 
került elő, egyikük (2001. szezon) a DVK, a másik kettő 
(2002. illetve 2003. évi ásatás) a lengyeli kultúrához tar
tozik. A gödrök egy része - a 2000-ben feltárt nagy gö
dör és a 2003. bikakoponyás gödör - biztosan építési 
áldozatnak tekinthető, ami a kutyafejes gödrökró1 is el
képzelhető. Az előkerült leletanyag zömében a lengyeli 
kultúrához (annak II. fázisához) tartozik. Emellett szór
ványosan találtunk ebben az évben is a dunántúli vo
naldíszes kerámia kultúrához tartozó cserepeket (XVI. 
szelvény K részén) és szórványosan Balaton-Lasinja jel
legű leleteket (XIV. szelvény, omladék) . Ez utóbbi új 
elem a lelőhelyen. Objektumot egyértelműen sem a 
DVK, sem a Balaton-Lasinja anyagához nem tudunk ren
delni a 2003-as anyagban. 

Terveink szerint az ásatásokat ezzel a szezonnal be
fejezettnek tekintjük, hogy a gazdag leletanyag feldol
gozását, közlését elvégezhessük. A lelőhely igen gazdag 
és további kutatásra, védelemre feltétlenül érdemes. 

Munkatársak: Regenye Judit, Simán Katalin. 
T. Bmó KATALIN 
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2 3 7. Legénd határa 
( Nógrád megye) Pa , U 
Rovnya: A falutól távol eső, Rovnya nevű dombtetőtől 
keletre, a Csurgó-hegy gerincének folytatásában, a fris
sen feltört terület még szét nem esett rögei között nagy 
területen (200x70 m) minimális mennyiségű leletet 
gyűjtöttünk. A szántás sárgás löszszerű anyagot hozott 
a felszínre, itt hiányzik a máshol megszokott vöröses
barna agyag. 

A minimális leletanyagot 15 hidrokvarcitszilánk és 
pattinték mellett néhány andezit és kvarcitszilánk kép
viseli. Az egyetlen megmunkált eszköz egy hidrokvar= 
citból készült kaparó. 

A lelónely igen jó topográfiai helyen fekszik: ÉK fe
lé ellátni a Lókos-patak széles völgyén át az Ipoly völ
gyéig, D és K felé is jó panorámát biztosít: a Hidegkúti
árok É, a Halyagos-völgy D felé nyílik. 

A lelónely a korábban gyűjtött, szintén nem túl nagy 
számú lelet alapján a levéleszközös középső paleoliti
kumba sorolható. 

Káldy-tanya: A keskeny, ÉNy-DK-i irányú hosszú 
dombháton több alkalommal gyűjtöttünk régészeti kő
eszközöket és gyártási hulladékot. A leletanyag 5 jól el
különülő felszíni koncentrációból származik, amelyeket 
az előkerülés sorrendjében számoztunk meg. 

Az 1. számú koncentráció a faluból a rovnyai lelő
helyre vezető út mentén, részben szántott, részben je
lenleg műveletlen területre esik, kiterjedése kb. 100-
120x100 m. A lelónely ÉK-i részén, a szántásban csak 
kisméretű pattintékot és egy technikai szilánkot talál
tunk. A nyersanyagok között érdekes a hidrokvarcit mel
lett a meglepően sok üveges kvarcporfír, néhány obszi
dián- és radiolaritlelet. Az innen származó anyagban 
egyetlen, valószínűleg krakkói júra tűzkó'bó1 (?) készült 
pengetöredék tartozhat az újkó'korba. A nem művelt, 
DNy-i részen két szilánkvakaró mellett egy kettős kapa
ró és egy retusált penge került elő, ami a középső paleo
tikumba helyezi a lelónelyet. 

A műveletlen területen az előző folttól világosan 
elkülönülve, attól egy mélyedéssel elválasztva került elő 
a 2. számú koncentráció, melynek átmérője kb. 40x40 
m. A pattintékok mellett említésre méltó egy üveges 
kvarcporfír retusált szilánk és egy kisméretű, kárpáti 
radiolaritból készült hegyes kaparó. 

A 3. számú felszíni koncentráció a terület legésza
kibb részén, egy félszigetszerű földnyelven fekszik, mé
rete kb. 65x45 m. A nem művelt területen az állatkapa
rásokban és az erodált területeken kevés pattintékot 
gyűjtöttünk, melyek nagy része hidrokvarcitból, illetve 
üveges kvarcporfírból készült. 

A 4. számú koncentráció földút kanyarjában, kb. 
20x20 méteres területen került elő a szántásban és a 
műveletlen területen egyaránt. A leletkoncentrációból 
gyűjtött kisméretű pattintékok eszközök hiányában nem 
keltezhetőek. 

A nagy kiterjedésű (150x70 m) 5. koncentráció az 
előzőektől nagyobb távolságban fekszik DK- felé. Az in-

nen származó eszközök ( 4 kaparó, 1-1 bifaciális kés, le
véleszköz és vakaró) alapján a felszíni koncentráció 
középső paleolitikus. A szokott hidrokvarcit- és kvarc
porfírleletek mellett viszonylag sok szilánk készült ka
vicsnyersanyagból, melyek csaknem kivétel nélkül 
nummuliteszes kovakavicsok. 

238 .  Lepsény, Vasút utca 92.  
( Fejér megye) Ró? 

MARKÓ ANDRÁS 

2003. május 28-án bejelentés érkezett a székesfehérvá
ri múzeumba, hogy a Vasút u. 92. számú telek előtt csa
tornázás közben falmaradványt találtak. Május 29-én 
kiszálltunk a helyszínre. A falmaradvány a Mezőszent
györgy felé vezető út mellett, az útra merőlegesen hú
zott, kb. 120 cm széles 250 cm hosszú, 200 cm mély 
csatornaárokban került elő. Az ÉÉNy-DDK irányú fal 
közvetlenül az út mellett, a talajfelszíntó1 mérve 80 cm
re jelentkezett. Megmaradt magassága az alapozás aljá
tól mérve 110 cm, falazása opus mixtum. A csatorna
árok D-i oldalán a felszínhez közel néhány kő volt lát
ható. A fal az út mellett fekvő úteresztó1 kb. 370 cm-re 
található, az úttal kb. párhuzamosan. Ezen a részen ve
zették volna keresztül az út alatt a csatornát, de a fal 
miatt az átfúrást a már meglévő úteresz alá helyezték 
át. A csatorna nyomvonala az úttest közepén halad. 

A Cinca-patak mellett római kori település ismert. 
1980-ban a patak jobb oldalán egy római kori síremlék
töredéket szántottak ki, valamint szántáskor kerámiatö
redékek is felszínre kerültek. A falmaradvány a telepü
lésnyomokhoz, illetve a kőemlék eló'kerülési helyéhez 
közel fekszik. 

2 3 9. Letenye, Egyeduta 
(Zala megye) R, V, Ró, Á 

G. NÁDORFI GABRIELLA 

Letenye K-i szélén, Egyeduta városrésztó1 D-re, a Mu
ra-folyó széles völgye fölé meredeken magasodó domb 
oldalán, az M7 autópálya-nyomvonal humuszolásának 
megkezdésekor, a 228+430-228+600 kilométerszelvé
nyek között, 2003 áprilisában Horváth László és Eke Ist
ván objektumfoltokat figyeltek meg, amelyekbó1 római 
kori és Árpád-kori leleteket gyűjtöttek. 

A domb K-i szélén húzódó, 300x180 m kiterjedésű 
lelőhely D-i végét érinti az útépítés. A 2003. április 25 .  
és május 29. között elvégzett leletmentő ásatás során 
3625 m2 felületen, 92 objektumot bontottunk ki. 

A domb teteje felé sűrűsödő település-jelenségek 
(házak, kemencék, vermek, gödrök, árkok, cölöplyukak) 
több korszakban történt megtelepülésró1 tanúskodnak. 
Egy gödörben a rézkori Balaton-Lasinja-kultúra gazdag 
kerámialeleteit találtuk, egy másikból pedig a badeni 
kultúra jellegzetes díszítésű edénytöredéke kerülL elő. 
A házak, a vermek, és a gödrök (összesen 26 objektum) 
kora vaskoriak (Hallstatt C periódus). Kilenc gödörbó1 

2'-i.7 
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római kori leletek kerültek elő, és valószínűleg ugyaneb
bó1 a korszakból származnak az É-D-i hossztengelyű ár
kok, amelyek fából emelt épület alapárkai lehettek. Az 
Árpád-kort hat gödör képviselte lelónelyünkön. 

A domb D-i és K-i szélén, illetve néhány esetben a 
régészeti korokból való településjelenségek közé ásva, 
13 recens objektumot figyeltünk meg. 

A feltárás legjelentősebb eredményének tekinthe
tő a kora vaskori településrészlet napvilágra kerülése. 
Hasonló korú leleteket az M7 autópálya és az M70 gyors
forgalmi út nyomvonalán végzett eddigi kutatásaink so
rán még nem találtunk. 

A lelónely földmunkákkal veszélyeztetett részének 
teljes feltárását elvégeztük. 

A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum 
Régészeti gyűjteményébe került. 

Konzulens: Horváth László. Munkatársak: Horváth 
Józsefné, Horváth Szabolcs, Kámán Beáta technikusok. 

2Li0.  Letenye, Korongi-tábla 
(Zala megye) U ,  R, B,  Ró, Á 

KVASSAY Juon 

Az M7 autópálya nyomvonalán, a 227+ 750-228+030 ki
lométerszelvények között, az út építési munkálatainak 
megkezdésekor, a humuszolás régészeti felügyelete so
rán, településnyomok kerültek napvilágra. 

Letenye K-i szélén, Egyeduta városrésztől DK-re, a 
Mura-folyó széles völgyét kísérő háton, az Egresi-csa
tornára lejtő domboldalon húzódik a 780x200 m kiter
jedésű lelónely, amelynek D-i felét érintik az útépítés 
földmunkálatai. 

2003 .  április 10. és június 18. között végeztük a le
letmentő feltárást. Összesen 18 600 m2 felületet kutat
tunk meg, amelyen 81 objektumot (gödröket, kemen
céket, cölöplyukakat, egy házat és egy körárkot) tártunk 
fel. A kibontott telepjelenségek több korszak (szórvá
nyos újkőkor, rézkor: Balaton-Lasinja és badeni kultú
ra; bronzkor: dunántúli mészbetétes kerámia kultúrája 
korai szakasz; római kor és Árpád-kor) bőséges leletanya
gát tartalmazták. Közülük kiemelkednek a badeni kul
túra jellegzetes mericéi és a poncolt díszítésű római 
bronz kisfibula. A középső bronzkori dunántúli mész
betétes kultúra korai emlékanyagának előkerülése Zala 
megye ezen DNy-i területén újdonságnak tekinthető. A 
feltárt objektumok közül a legjelentősebbnek egy telje
sen ép, nagyméretű, római kori fazekaskemence tekint
hető. 

A lelónely földmunkákkal veszélyeztetett részének 
teljes feltárását elvégeztük. A leletanyag a nagykanizsai 
Thúry György Múzeum Régészeti gyűjteményébe ke
rült. 

Konzulens: dr. Horváth László. Munkatársak: Auer 
Angelika, Balassa Tibor, Horváth Józsefné, Horváth 
Krisztián, Hor-váth Szabolcs,-Kámán Beáta, Péter-Attila 
technikusok. 

KVASSAY JUDIT 

2 Li 1 .  Letenye, Lapu leveles-dűlő 
(Somogy megye) B,  Á 
Az építési szakfelügyelet során észleltük, hogy az M70-
es út nyomvonalát szegélyező árkokban objektumok 
nyomai rajzolódnak ki a 2+600 és a 2+800 kilométer
szelvény között. 2003. április 23-án újra terepszemlét 
tartottunk, és 6 objektum foltját figyeltük meg az árkok 
falában, közülük az egyik késó'bb nem bizonyult régé
szeti objektumnak. 

A leletmentést 2003. április 25-26. között végez
tük el. Ekkorra már az autóút földmunkálatai tovább 
haladtak, és újabb objektumok foltjai látszódtak a 
2+920 és a 2+960 km között. Összesen 7 objektumot 
sikerült feltárni, melyek leletanyagát két korszakra, a 
késő bronzkorra (halomsíros kultúra B-C) és az Árpád
korra lehet keltezni. Az objektumokból a kerámiaanyag 
mellett jelentős mennyiségű patics is került elő. Ez a 
terület minden valószínűség szerint kapcsolatban le
hetett a 702-es lelőhellyel, kis megszakítással annak 
D-i részét képezhette. Mindenesetre a 702-es lelőhely 
(Árpád-kori falu) objektumai itt már csak szórványo
san jelentkeztek. 

Mivel nagyon szórtan fordultak elő az objektumok, 
így nem tartottuk érdemesnek, hogy leállítsuk a föld
munkákat. A megfigyelt jelenségek ezt a döntésünket 
igazolták. 

Munkatárs: Tokai Zita Mária. 
HORVÁTH LÁSZLÓ 

2Li2 .  Levél határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Ró, Á, Kö 
2003. december 1 -jén és 2-án a helyi önkormányzat ál
tal megrendelt hatástanulmány elkészítése céljából Né
met Alajossal, a Mosonmagyaróvári Múzeumbarátok 
Egyesületének elnökével terepbejárást végeztünk a te
lepülés területén. 

Alsó-szántók (gázfogadó állomás) : A felszínen 110 m 
hosszan, 100 m szélességben nagy mennyiségű őskori, 
római kori és középkori kerámiát, állatcsontot és paticsot 
találtunk, amibó1 következően ott őskori, római kori és 
középkori faluhely lehetett. 

Házi-földek: A felszínen 110 m hosszan, 1000 m szé
lességben nagy mennyiségű római kori kerámiát, állat
csontot, paticsot találtunk, ami településnyomra utal. 

A határrész egy másik pontján 300 m hosszan, 150 
m szélességben a felszínró1 nagy mennyiségű Árpád
kori és római kori kerámiát, állatcsontot gyűjtöttünk. 

A határrész egy harmadik pontján 650 m hosszan, 
250 m szélességben Árpád-kori kerámiát, állatcson
tot és tapasztástöredékeket találtunk nagy m ennyi
ségben. 

Legelő-dűlő: A dűló'ben három területró1 is regiszt
ráltunk nagy mennyiségű római kori kerámiát, paticsot. 

Országúti-szántók: Ebben a határrészben két-Árpád-- -
kori és egy római kori településnyomot regisztráltunk, 
kerámiát, paticsot, állatcsontot gyűjtöttünk. 
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Tízholdasok: A felszínen 400 m hosszan, 110 m szé
lességben nagy mennyiségű Árpád-kori kerámiát, állat
csontot, ta pasztástöredéket, paticsot találtunk. 

A lelőhelyek nem veszélyeztetettek. A leletanyag a 
Hansági Múzeumba került. 

2 Li 3 .  Madocsa határa 
(Tolna megye ) H, Á 

AszT ÁGNES 

Felső-Nyilas: Madocsától K-re, a Felső-Nyilas nevű dű
lóben Tarcal János már korábban azonosított egy avar 
telepet, amelyet a WMM térképére is bejelöltek. Az eny
hén tagolt, a Duna felé lejtő dombvonulat É-D irány
ban húzódó kiemelkedő részén egy szemmel is jól lát
ható kis Ny-K-i irányú kiemelkedés található, amelyet 
kb. 25x15 m-es területen sűrűn borít a mészkő- és ha
barcs-, valamint a kevesebb téglatörmelék. A területen 
a 2003. november 14-i terepbejárás során kevés, de jól 
meghatározható embercsonttöredéket is találtunk, vi
szont középkori cserepet csak elvétve, faluhelyró1 pe
dig egyáltalán nem beszélhetünk. A templomhely (?) 
az avar telep KDK-i szélén helyezkedik el, azzal fedés
ben van, ám idóbeli egykorúságuk az objektum jellege 
miatt minden bizonnyal kizárható. Talán egy minded
dig ismeretlen nevű, korán elpusztult középkori falu 
templomáról lehet szó. 

Feltehetően erre a helyre vonatkoznak egyébként 
az 1865-ös Pesty-féle helynévgyűjtés Szentallya dűlő
neve kapcsán említett épületmaradványok („ezen helyen 
apró épületek maradványi voltak, csak kevéssel ezelőtt is 
láthatók') .  A helynév ma Szent-aljai-nyilasok alakban 
él; a név -nyilasok utótagja vélhetó1eg a térképen is fel
tüntetett Alsó- és Felső-Nyilas dűlőre vonatkozik. 

Kormó: A többek által és általam is korábban bejárt 
faluhelyen, a dűlőút közelében egy bronzedény 4 da
rabját találtam, amit átadtam a szekszárdi múzeumnak. 

2Lili .  Magyarcsanád,  Börcsök-dűlő 
(Csongrád megye) A, Á, Kú 

K. NÉMETH ANDRÁS 

A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran
zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban, a 2003.  évi terepbejárás során 43 régészeti lelő
hely került elő. A kutatás módszerének megfelelően va
lamennyi felszíni telepnyom. 

A- MOL 37. lelónelyen Árpáchkori és kora újkori;-a 
38. lelőhelyen népvándorlás kori (avar) ; a MOL 39. le
lónelyen kora újkori leletanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti Tan
szék hallgatói. 

BENDE LÍVIA 

2 Li 5 .  Makó határa 
( Csongrád megye) LJ7 ,  R, Sza, N, A, Á, Kk, Tö, Kú 
A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran
zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban, a 2003.  évi terepbejárás során 43 régészeti lelő
hely került elő. A kutatás módszerének megfelelően va
lamennyi felszíni telepnyom. 

Benkő-dűlő: A MOL 11. lelónelyen késő szarmata és 
Árpád-kori; 

Gacsiba: a MOL 12. lelőhelyen rézkori (Pécel-Ba
den-kultúra), népvándorlás kori és kora újkori; a 13 .  
lelőhelyen rézkori (bodrogkeresztúri kultúra) , nép
vándorlás kori (avar), késő középkor-kora újkori; a 
14 . lelőhelyen késő szarmata, kora újkori (török kor) ; 
a 15 .  lelőhelyen római kori (késő szarmata) és Árpád
kori; 

Pap-hát: a MOL 16. lelónelyen őskori (újkőkor?), ké
ső szarmata és Árpád-kori; a 17. lelőhelyen őskori (réz
kor?) és szarmata; a 18. lelónelyen népvándorlás kori 
(késő avar) és Árpád-kori; a 19. lelőhelyen szarmata és 
Árpád-kori?; 

Sóstó ÉNy-i magaspartja: MOL 20. lelőhelyen szar
mata; 

Sóshalom alatt: MOL 21. lelónelyen bronzkori, késő 
szarmata; 

Sóstó É-i magaspartja: MOL 22. lelőhelyen ősko
ri, késő szarmata; 23 .  lelőhelyen szarmata és Árpád
kori; 

Igási-ugar: MOL 24. lelónelyen Árpád-kori; 
Igási-járandó: MOL 25. lelónelyen Árpád-kori; 26. 

lelónelyen késő szarmata és Árpád-kori; 
Dáli-ugar: MOL 27. lelónelyen rézkori (bodrogke

resztúri kultúra) , késő szarmata, Árpád-kori és kora új
kori; 28. lelónelyen népvándorlás kori, Árpád-kori és ko
ra újkori; 29. lelőhelyen bronzkori, szarmata és Árpád
kori; 30„ 31. és 32. lelónelyen szarmata; 33. lelónelyen 
Árpád-kori; 

Dáli-tanyák: MOL 34. lelónelyen Árpád-kori; 35.  le
ló11elyen szarmata és Árpád-kori leletanyagot gyűjtöt
tünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, �alamint az MEM =- SZTE Régészeti Tan
szék hallgatói. 

BENDE LÍVIA 
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2-46. Maroslele, Gyűrűs 
(Csongrád megye) U, B,  Sza, Kú 
A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran
zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban, a 2003. évi terepbejárás során 43 régészeti lelő
hely került elő. 

A MOL 7. lelónelyen (topográfia 26. sz. lh.) római 
kori (szarmata) és kora újkori; a MOL 8. lelőhelyen (to
pográfia 24. sz. lh.) római kori (szarmata); a MOL 9 .  
lelónelyen (topográfia 31 .  sz .  lh.) újkó'kori és  bronzkori; 
a MOL 10. lelőhelyen (topográfia 30. sz. lh.) szarmata 
felszíni telepnyomokat rögzítettünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti Tan
szék hallgatói. 

2-47. Mályi, Kossuth utca 2 7  /c 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á 

BENDE LÍVIA 

Kerítésoszlop állításakor emberi csontokat és két S-vé
gű hajkarikát találtak a telken. A nagyobbik karika két 
darabban van, és bordázott „S" díszítése ép, átm.: 2,8x2,9 
cm, a kisebbik átm. :  2,8x2,8 cm, a karika ép, de hiány
zik az „S" vég. A leletek a ház mögötti, azaz ÉK-i telek
szakasznál kerültek elő, körülbelül 50-60 cm mélység
ben. A váz az elbeszélés szerint É-D tájolású lehetett, 
bár ez bizonytalan, a területen régebben végeztek kerti 
munkát, a lábszárcsontok vágottak. A sírt nem bontot
ták ki, csak kiszedték. Említették, hogy régebben is ke
rültek elő csontok. 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

2-48.  Mályi , Lapos 
(Borsod-Abaúj-Zem plén megye) LT 
2003. augusztus 21-én régészeti terepbejárást végeztünk 
Mályi déli külterületén, a Lapos nevű területen. Célunk 
az volt, hogy lokalizáljunk egy korábbi régészeti kuta
tást, továbbá hogy ellenőrizzük a lelónely és a környe
zetében tervezett gázvezetékcsere viszonyát. 

1977-ben a nyékládházi vasútállomástól É-ra, a vas
útvonal és a bányató É-i széle által övezett területró1 
kerámiák kerültek elő. Ekkor nem lokalizálták a leletek 
eló'kerülésének pontos helyét. 

A mostani terepbejárás során így a kavicsbányatótól 
É-ra vizsgáltuk meg a területet. Itt kelta kerámiatöredé
keket, továbbá paticsdarabokat gyűjtöttünk. Megállapí
tottuk, hogy a tervezett gázvezetékcsere nem bolygatja a 
lelónelyet, mivel az nyugatabbra fekszik a tervezett nyom-

vonaltól. A lelónely K-Ny-i szélességét meghatároztuk, 
délen a kavicsbányató határolja, É-i kiterjedését azonban 
a növényzeti fedettség miatt nem tudtuk megadni. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

2-49 .  Mecsekpölöske, Dózsa Györgf utca 1 .  
( Ba ranya megye ) Kk 
A faluban folyó gázfektetési munkálatok során épület
maradványok kerültek elő. A helyszínen 2003. július 17-
én megállapítottuk, hogy a jelenleg templomként, kö
zösségi házként funkcionáló Dózsa György utca 1 .  szá
mú épület mellett húzódó közműárok egy kőépítésű, 
meszes habarcsozású épület alapfalát pontosan hosszá
ba metszette. A fal szélessége kb. 80-85 cm lehetett ere
deti állapotában. A faltól D-re az árokban újabb kőfal 
jelentkezett, ezt az árok valószínűleg keresztben met
szette. Az árok mélyítése során vastöredékek, csontok, 
és kerámiatöredékek kerültek elő. A lelónely a Piliske
patak egykori medre mentén fekszik, kb. 30 m-re a je
lenlegi medertó1. A kerámiatöredékek előzetesen a 16-
17. századra keltezhetők. 

A közműárok megfigyelésekor a jelenlegi patakon 
átvezető híd mellett, a patakmeder mindkét oldalán az 
árok metszetfalában hasonló jellegű kőfalmaradványok 
bukkantak napvilágra, az egyik mellett késő középkori 
mázas kerámiával. 

A leletanyag a BMMI Régészeti osztályára került. 
Munkatárs: Krasznai Péter. 

2 50 .  Medina ,  Sziget 
(Tolna megye) Kö 

KovALICZKY GERGELY 

Medina határában, a Szedresre vezető úttól É-ra, a Sió 
és a Sárvíz közti területen már régebbró1 tudomásunk 
volt egy középkori templom létéró1. Az 1960-as évek vé
gén Csorba Csaba régészhallgatóként járta be a lelóne
lyet, középkori cseréptöredékeket, tégla- és kődarabo
kat talált a vetésben (Wosinszky Mór Megyei Múzeum 
Régészeti Adattára 267-81) .  Nemrég tudtuk meg, hogy 
a szekszárdi levéltár medinai születésű, fiatalon elhunyt 
levéltárosa, Károly István gyermekkorában az említett 
területen sírokat ásott ki (ld. jelentésünket az Ódor Já
nos Gáborral közösen végzett terep bejárásról: 2002. áp
rilis 4., 2002. október 9 . ) .  A fenti adatok nyomán 2002-
ben Ódor Jánossal jártam a lelónelyen, de a magas ku
korica miatt csupán a növények közt találtunk némi kö
zépkori kerámiát illetve építési törmeléket, ami a kö
zépkori templom közelségét mutatta. 

2003. április 2-án a tavaly bejárt területen száraz, 
poros szántás fogadott, amelyben így is találtam néhány 
középkori cserepet. A Sió mentén D felé húzódó lelő
hely legki.emelkedóbb, É-D irányban elnyúló része szán
tásból kivett, bokrokkal benőtt területen található. Már 
a szántott területen járva feltűnt a bokrok közt látható, 
köveket is tartalmazó földkupac. Ki.derült, hogy a bozó-
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tos terület rejti a középkori templom és temető marad
ványait, a föld pedig illetéktelenek által ásott rablóár
kokból került ki. A területen két nagyobb, friss, legfel
jebb néhány napja ásott, valamint egy kisebb, jobbára 
már betemetett árkot figyeltem meg. Az árkok feltűnően 
szabályosnak mutatkoztak: a nagyobb 2x1 m, a kisebb 
1 ,5x1 m méretű, sarkaik nagyjából derékszögűek, olda
luk megközelító1eg függó1eges; a korábbi gödör kb. lx0,8 
m-es. A kisebb rablóárok legmélyebb pontja kb. 1,3 m 
mély, ennek sem falában, sem kidobott földjében nem 
mutatkozott sem lelet, sem objektum. Az ettó1 Ny-ra, 
néhány méterre fekvő, 1,6 m mély, nagyobb kincskere
ső árok átvágott egy kb. 1 m széles, nagyjából Ny-K irá
nyú, nagyméretű kövekbó1 rakott középkori kőfalat (a 
templomhajó É-i falát?) . A falnak az árokba eső részét 
az avatatlan kincskeresők - vélhetó1eg nagy erőfeszíté
sek árán - az említett mélységig kitermelték, a kiásott 
óriási köveket - köztük 0,5 m széleseket is! - a rabló
árok szélére halmozták fel. A kidobott földben néhány 
embercsontot is találtam. 

A felszíni nyomok alapján a templomhely koráb
ban is elszenvedett egy hasonlóan végzetes pusztítást: 
a templomnak és temetőjének helyet adó domb K-i szé
lét teljes hosszúságban, kb. 30 m hosszan - feltehetően 
géppel - elhordták. A 0 ,5-2 m magas rézsűben a rabló
árkokkal egy szélességben kb. 6 m hosszan rengeteg kő
és kevesebb téglatöredék figyelhető meg, az elhordott, 
lapos területen pedig szanaszét hevernek az elpusztí
tott temetkezésekbó1 származó emberi csontok. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2 5 1 .  Megyaszó határa 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B, Á 
2003. augusztus 15-én helyszíni szemlét végeztünk Me
gyaszón, ellenőrizendő a Harangod-éri vízgazdálkodási 
tározó beruházási munkálatait, és az azokat érintő ré
gészeti leló'helyek állapotát. A terület Megyaszótól D-re 
található. 

Megépült a víztározót D-ről lezáró völgyzáró gát, 
valamint létrehozták a kisebb iszapfogó gátakat. Az 
igen nagy kiterjedésű neolit lelőhelyünket (Fenyér-dű
lő) egyelőre semmilyen munkálat nem érintette, és víz 
sem fenyegeti. Úgy tűnik, hogy az 1. lelőhely (Szere
lem-völgy) dombját is kihagyták a tározóépítésből, 
vagyis dombjától délebbre építették fel a védőgátat. A 
lelőhely föld úttól DD Ny-ra eső, frissen szántott részén 
most is találtunk egy-két neolit és bronzkori (?) kerá
miatöredéket. 

A völgyzáró gát felett, a vízfolyás jobb oldalán (at
tól Ny-ra) nagy területen kitermelték az előzetes kör
nyezeti hatástanulmányban is leírt agyagmagot, a bal 
(K-i ) oldalon pedig 50-150 cm vastagságban leszedték 
a humuszt a töltésépítéshez. Ez utóbbinál úgy láttuk, 
hogy feljebb nyomultak az engedélyezetL 132 m-es szint-
vonalnál. És itt, a Nádasi-dűlóóen, nem megállapítható, 
hogy mekkora részét elhordták egy eddig nem regiszt-

rált régészeti leló11elynek. A leló'hely kiterjedését azért 
nem tudjuk megállapítani, mivel leleteit kizárólag a le
termelt, és a még művelt humuszos területek határán 
található sávból (metszetből) tudtuk összegyűjteni. A 
szórványosan előkerült leletek őskoriak és Árpád-koriak 
(13. század) voltak. Az új lelőhely (3. sz.) a Nádasi-dűlő 
elnevezést kapta. 

CSENGERI PIROSKA 

2 5 2 .  Mesteri , l n taháza 
(Vas megye) Ró, Á, Kk 
2003. augusztus 4-15. között a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Főiskola Történelem Tanszéke régésztechnikus 
képzésének tanásatása keretében folytattuk a 2001-
2002-ben már kutatott leló'hely feltárását. A kinyitott, 
K-Ny-i tájolású felület 47,7x5,6 m, azaz 267 m2-es nagy
ságú. A templom körüli temető ÉNy-i szélén újabb 46, 
az Árpád-kortól a kora újkorig keltezhető sírját tártuk 
fel. A 26/2003 sír az első éremmel keltezhető Árpád
kori temetkezés a három feltárási szezon során. Több 
sírból származik bronz vagy ezüst S-végű karika. A leg
gazdagabb korabeli elhantoltat a 40/2003 sír jelenti. Eb
ben 8 db (köztük több csiszolt, rózsaszín) gyöngy mel
lett 2 db S-végű karika és egy bronz huzalgyűrű volt. 
Szintén tehetősebb eltemetettre utalnak a pártagyön
gyök és az S-végű karikák a 25/2003 sírban. Hasonló 
korú lehet a 24/2003 számú pártás gyermeksír. A mel
léklet nélküli vagy csak koporsószegeket tartalmazó sí
rok keltezése bizonytalan azért is, mert némelyik S-vé
gű karikásban is találtunk szeget. 

A felület K-i és Ny-i végén is jelentkezett a 2-3. szá
zadra datálható római kori villa épületkomplexumának 
egy-egy újabb részlete. A K-i egy épületsarok 80 cm szé
les falakkal. A másik egy 3x8,5x5,5 m-es méretű, szin
tén bazaltból rakott 60 cm széles falakkal. A három fel
tárási kampány után bizonyos, hogy a villa nemcsak a 
ma is használatos temető alá nyúlik, hanem a mostani 
felülettől É felé is kiterjedt. A korabeli kisleletek közül 
néhány terra sigillata töredéke érdemel említést. 

Munkatársak: Nagy Marcella és Vámos Gábor ré
gésztechnikusok. 

2 5 3 .  Mezőberény, 6. számú lelőhely 
(Békés megye) Á 

lLON GÁBOR 

2003 tavaszán a békéscsabai Munkácsy Mihály Mú
zeumba került egy vörösrézből készített, teljes felüle
tén aranyozott, Árpád-kori körmeneti kereszt a kor
pusszal együtt, melyet a topográfiai terepbejárások so
rán korábban ismertté vált lelőhelyen a szántás felszí
nén találtak mezőgazdasági munkák közben. A hely
színi szemlén kiderült, hogy a tárgy az Árpád-kori Csap
egyháza nevű falu templomának helyéről (MRT 10. k. 
9/6 lelőhely) származik. A területet az ősz folyamán 
az eddigieknél valamivel mélyebben szántották; való-
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színűleg ennek következtében került a tárgy most a 
felszínre. 

A tárgy sérült, hiányos állapotban került elő. A ke
reszt formája középen kör alakban kiszélesedő, s a szá
rak vége is oválisan megvastagodó. A bal oldali szára 
törött, de trapéz alakban kiszélesedő vége is megvan, a 
jobb oldali szára hiányos, a fölső szára szintén töredé
kes, hiányos. Alul a szára törött, de ezt a megtaláló tör
te el, próbálva a hajlékonyságát. Itt a tüske is megvan. A 
lemez felülete, eló1 és hátul vésett vonalakkal, virágszi
rom formákkal, hullámvonalkötegekkel díszített. A kö
zépső kör alakú kiszélesedésben négy lyuk van, közü
lük kettóoen négyágú kampós foglalat maradt meg -
valószínűleg egykori kövek foglalatai. 

A korpusz szintén vörösrézlemezbó1 készült és ara
nyozott. Kezeit szegecsek erősítik a keresztszárakhoz. Ko
ronás fején az arc bekarcolt vonalakkal aprólékosan meg
formált, bajuszos, hosszú hajú, szakálla nincs. Mellét, 
bordáit, hosszú ágyékkendőjét jelölték. Lábát szegecs üti 
át, de ez elvált a kereszttó1. (Lásd a hátsó borítót ! )  

SZATMÁRI IMRE 

25Li .  Mezőnyárád, Vöröshadsereg utca 5 .  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) A 
A Herman Ottó Múzeumot 2003.  augusztus 25-én érte
sítették hogy a (hrsz. 456.) ingatlanon álló háznál dísztó 
ásása közben csontokra és edényekre bukkantak. 

2003. augusztus 26-án megtekintettük az érintett 
területet és megállapítottuk, hogy a 6 m átmérőjű ke
rek tómeder ásása közben két ÉNy-DK tájolású sírt boly
gattak meg. Az egyik sír néhány megbolygatott csontját 
összegyűjtötték a találók, továbbá itt előkerült egy kéz
zel formázott avar kori edény. A találók a lábszárcson
tok mentén még egy kicsit belevájtak a földbe és itt egy 
díszítetlen, kettős csonkakúp alakú orsógombot talál
tak. A másik sírnak ekkor csak a metszetét figyelhettük 
meg a gödör falában, de a találók elmondása szerint a 
gödör ezen részén bukkantak egy díszített kettős csonka
kúp alakú orsógombra. 

A megbolygatott avar temető méretét nem ismer
jük. 

A régészeti mentő feltárást 2003. augusztus 27-én 
elvégeztük. Ennek során két; szinte teljesen kirabolt és 
bolygatott sírt tártunk fel. A leleteket a Herman Ottó 
Múzeumba vittük. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

2 5 5 .  Mezősas, Kutas 
(Hajdú-Bihar megye) B,  Sza, Á, Kö 
Komádi és Furta falvak között tervezett gázvezeték 
nyomvonalának a terep bejárását végeztük el. A kb. 400 
m hosszú területen Árpád-kori és középkori cseréptö
redékek-kerültek elő a Kutas-patak egykori partvona
lán. A terület humuszolására még 2002 őszén sor ke
rült, míg a feltárás 2003. május 27-tó1 július 17-ig tar-

tott. Ez idő alatt feltártunk 2800 m2-t, ahol is eló'került 
93 régészeti objektum, amelyekhez 217 stratigráfiai egy
séget rendeltünk. 

Az előzetes várakozásoknak megfelelően egy-egy Ár
pád-kori (13. sz.) és középkori (14-15. sz.) település ma
radványaira bukkantunk, valamint néhány szarmata és 
bronzkori objektumra. 

Mind az Árpád-, mind a középkori településnek a 
perifériája esett a feltárandó területbe, csak kutakat, tá
rológödröket és egyéb gazdasági építményeket találtunk, 
lakóházak nem kerültek elő. 

A szarmata településnek egy lakóházát tártuk fel, 
valamint előkerült egy bronzkori kút és egy bronzkori 
árok rövid szakasza. 

Az Árpád-kori és a középkori objektumok a szelvény 
teljes hosszában megtalálhatók voltak, területileg nem 
különültek el egymástól. Az Árpád-kori faluból a kor
szakra oly jellemző árokrendszer egyes részleteit sike
rült megtalálni. Mivel csak egy 7 m-es keresztmetszetét 
figyelhettük meg, a teljes rendszerre messzemenő kö
vetkeztetéseket nem lehet levonni. A sekély árkok mel
lett néhány tárológödröt és cölöplyukegyüttest tártunk 
fel. Az eló'került leletanyag meglehetősen szegényes és 
jellegtelen, csak a néhány bográcsperem-töredék alap
ján lehet a falu korát megállapítani. 

A középkori obj ektumok nagy része tároló- és  
szemetesgödör volt. Ezekből már gazdagabb leletanyag 
került elő, amik közül is kiemelkedik egy deformált és 
töredezett, de egyébként egyben maradt réz bogrács. A 
viszonylag magas talajvízszint miatt a kutakat csak 2 m 
mélységig tudtuk bontani, de így is több korsó és egyéb 
edény töredékei kerültek elő. Sikerült feltárni az egyik 
kút lejáratát is, amelyhez közvetlenül kapcsolódott egy 
szabadtéri kemence. Ebbó1 a kútból került elő Luxem
burgi Zsigmond ezüstdénárja. 

M. NEPPER IBOLYA 

2 56 .  Mezőtúr határa 
(Jász-Nagykun-Szo lnok megye) Ő, U, B, LT, Sza, Á, Kö 
2003.  június 30. és július 3. között állapotfelmérő te
repbejárást végeztünk a lefektetésre kerülő gázvezeték 
alig több, mint 6 km hosszú szakaszán. A kiindulópont 
0+000 pontja az En-26 gázkút a Holt-Berettyó bal part
ján, a medertó1 kb. 800 méterre, végpontja pedig a be
kötésre kerülő Mezőtúr-1 gázkút, a településtó1 Ny-ra a 
Tiszaföldvárra vezető műúttól kb. 100 méterre volt. 

A szóban forgó munka szempontjából az évszak a 
vegetáció miatt nem a legkedvezóob, a nyomvonal 3. és 
4. kilométere közti szakasz volt csupán járhatatlan a sű
rű és magas naprafogó, illetve kukorica miatt. A nyom
vonalon 5 régészeti lelónelyet dokumentáltunk. 

Csorda-járás: (hrsz. :  01497 /1)  Mezőtúrtól DNy-ra 
a Szarvasra vezető műút nagy derékszögű kanyarja 
után, ahol az__ utat addig kísérő Mezőtúri (VIII .)  össze
kötő csatorna 90 fokos fordulattal nyugati irányba tart, 
az úttól Ny-ra mintegy 2-300 méterre, a csatorna észa-

252 
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ki partján kis kiemelkedésű partvonulaton kb. 80 m 
átmérőjű foltban szórványosan j ellegtelen őskori, 
neolitikus illetve római kori szarmata leleteket gyűj
töttünk (1 .  sz. lh.) . 

Az előző lelónellyel szemben (hrsz.: 01497 /2), a csa
torna déli partján, ahol a nyomvonal kissé megtörik, kis 
kiemelkedésű partvonulaton kb. 60 m átmérőjű foltban 
szórványosan jellegtelen őskori és neolitikus leleteket 
gyűjtöttünk (2. sz. lh. ) .  

Danca környéke, Nagy-halom-díílő: (hrsz. :  01005/1) 
Mezőtúrtól délre, a Holt-Berettyó nagy jobb-kanyarjától 
ÉÉK-re, egy ÉNy-DK-i irányú földtúttól Ny-ra kismére
tű halom, feltehetően kurgán áll, melynek lábát a nyom
vonal érinti. A halom környezetében jellegtelen őskori 
és a késő bronzkori gávai kultúrába sorolható leleteket 
gyűjtöttünk (3. sz. lh. ) .  

· 

Danca környéke: A 3. lelónelyen leírt halomtól dél
re (hrsz. : 01005/1 ,  2, 3) ,  a Berettyót kísérő partvonula
ton, egy ÉK-DNy irányú földút nyugati oldalán, kb. 
200x300 méteres felületen a késő bronzkori gávai kul
túrába sorolható, valamint szarmata és középkori cse
repeket és egy őrlőkövet gyűjtöttünk (4. sz. lh. ) .  A lelő
hely összefügg az előzővel, mely csak a halom miatt sze
repel külön számon. 

Mezőtúrtól délre, a Holt-Berettyó nagy jobb-kanyar
jánál, ahol a folyó DDK-i irányba fordul, a partvonulat
nak megfelelően ÉÉNy-DDK-i irányú, 400x100 méteres 
sávban késő bronzkori, római kori szarmata, Árpád-ko
ri cserepeket gyűjtöttünk szép számmal; egyetlen kelta 
cserepet is találtunk (hrsz. 01005/3; 5. sz. lh.) .  

Munkatársak: dr. Tárnoki Judit, Polgár Zoltán régé
szek, Jordán Viktória régészhallgató, Hegedűs Gabriel
la gyűjteménykezelő. 

CSÁNYI MARIETTA 

2 5 7. Mezőzombor határa 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, U, B, LT, Á 
2003. augusztus 15-én lakossági bejelentésre helyszíni 
szemlét végeztünk a település határának több pontján. 

Sár-rét, 1. domb: Az újabb lelóbely azon az ÉK -DNy-i 

A 3. dombtól K-re található 4. domb félig szántott 
felszínén pedig igen kevés, szórványosan található késő 
kelta kori és őskori cserepet szedtünk össze. 

A leló11elyek kiterjedése pontosan nem volt beha
tárolható. A K-re elhelyezkedő többi dombot már nem 
néztük meg. 

CSENGERI PIROSKA 

258 .  Ménfőcsanak, Burkus földje 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, B, Ró, Kö 
A Győr-Ménfőcsanak közötti út Ny-i szélén, Zsigmond 
király útja és a Malom utca között a beépített terület
hez csatlakozó, Ny-ról a dűlőúttal határos földön (Bur
kus földje) építési telkeket kívántak kialakítani. 2003 .  
március 7 -én helyszíni szemlét tartottunk a potenciális 
régészeti lelőhelyen. 

Megállapítottuk, hogy a terület közvetlenül csatla
kozik egyrészt a „Bevásárlóközpont" néven ismert és fel
tárt lelőhelyhez, másrészt a „Savanyító" név alatt ismert 
lelőhelyhez, illetve a Savanyító mögött már bejárt rész
hez. 

A régészeti fedettség a Zsigmond király útjához 
csatlakozó területen a legnagyobb (őskori kerámia, 
bronzkori tutulus-pár, római kori bronz harangocska, 
egygombos fibula, középkori kerámia) ,  számolni kell 
a bronzkori és kelta temető, illetve a római kori telep
jelenségek folytatásával, és megjelenik már a közép
kori falu kerámiája is. A tábla belseje felé a felszíni 
leletanyag gyérül, elsősorban középkori kerámia talál
ható a dűlőúthoz közelebb, szórványosan őskori jelle
gű edénytöredékeket is észleltünk, a tábla kellős köze
pén feküdt egy kis kovapenge-darab. Újkori cserepe
ket és egy cseréppipát is gyűjtöttünk. A Malom utcai 
házak felé emelkedő domb ÉK-i lejtőjén római kori (?) 
cserepek feküdtek. 

Munkatársak: Szőnyi Eszter régész, Ritly Jenő gyűj
teménykezelő és Mészáros Vilmos. 

TOMKA PÉTER 

irányú dombvonulaton húzódik, amelyen a községi te- 2 5 9.  Méra, Terpesz 
mető is található, utóbbitól ÉK-i irányban, kb. 600-650 (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B 
m-re. A területet a szemle időpontjában magas, sűrű 2003.  április 18-án helyszíni szemlét végeztünk a határ-
napraforgótábla borította, melynek csupán a szélében részben, ahol a 07/6 hrsz-ú ingatlanon kavicsbányát 
tudtunk néhány cserepet gyűjteni. A bejelentő azon- szándékoztak nyitni. 
ban még a tavasszal, amikor a terület fedetlen volt, igen Bejártuk a kérdéses területet, mely a 3. sz. főút No-
nagy mennyiségű kerámiatöredéket és néhány csiszolt vajibrány felé eső szakaszától és az itt a közúttal párhu
kőeszközt talált a dombon. Ezek között rengeteg textil- zamosan húzódó vasútvonaltól K-re található. A terü
díszes oldal- és fültöredék, két díszített „kocsikerék", és let a bejárás időpontjában szántott volt. É-ról egy bokros 
nyéllyukas balták darabjai is voltak, melyek mind a sáv határolja, amely egyben Novajibrány és Méra köz-
bronzkori hatvani kultúra népességéhez köthetők. Né- ségek közigazgatási határát is jelenti. ÉKK-ről nádas öve-
hány cserép neolitikusnak tűnt. zi, DKK feló1, valamint D-ró1 pedig nyárfás zárja le a 

K-Ny-i irányban folytatódik tovább a dombvonu- területet. 
lat. __Következő tagján, a 3. dombon_ a szántotL felszínen __ _A bejárás_során két, a felszínen ewmástóL elkülö-
szórványosan őskori és Árpád-kori (13. század végi) ke- nülő helyen őskori lelónelyekre utaló nyomokat talál-
rámiatöredékeket gyűjtöttünk. tunk. 
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A terület É-i részén talált 1 .  lelóbelyen, az ÉK-DNy 
irányú nagy dombvonulat egy lankásabb DK-i nyúlványán 
közepes sűrűségben kerültek elő bronzkori kerámiatöre
dékek, paticsok, őrlőkő töredéke, valamint az ÉK-i részen 
kevés neolitikus kerámia. 

A terület DK-i részén felfedezett 2. leló11elyen, egy 
alig látható, a környezetébó1 kissé kiemelkedő dombhá
ton szórványosan találtunk középső neolitikus kerámia
darabokat. 

A lelőhelyek összefüggése a felszínen nem volt 
megállapítható. 

CSENGERI PIROSKA 

260.  Miskolc, Rákóczi u tca 1 3 .  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á, Kú 
2003.  szeptember 29. és október 7. között a Herman Ot
tó Múzeum régészeti feltárásokat végzett a telken. Az 
épület lebontott hátsó traktusa helyét régészeti mód
szerekkel kutattuk, valamint az udvar rétegsorát vizs
gáltuk. 

A kutatás célja az volt, hogy információkat szerez
zünk a telek építéstörténetéró1, valamint megvizsgál
juk, hogy az Avas ÉK-i lábánál, az Avas és a Szinva által 
határolt területen mely régészeti korok leletanyaga ta
lálható meg. A Szinva jobb partján található telek az 
Avas lábánál mintegy 70 méterre található attól a hely
tó1, ahol a Bársony-házi szakócák 110 évvel ezelőtt elő
kerültek. A Rákóczi utca folytatásában az egykori Mo
lotov u. 12-14. (korábban Mindszent u.  4-6.) ma Pap
szer u. 32-34. sz. telken Saád Andor végzett régészeti 
leletmentést 1959-ben, e kutatás során őskőkori eszköz
készítő műhely leletei kerültek elő. A Mélyvölgy utca 
építésénél a 19-20. század fordulóján egy 11. századi, 
Szent László denárjával keltezett sírt találtak (Révész, 
1992, 108. Idézi Gyulai Éva 1996, 224. In. Miskolc törté
nete I . ) .  Ez a leletelőkerülési hely a kutatási terület kö
zelében, attól DNy-i irányban található. 

A Rákóczi utca 13.  környezetében előkerült eddigi 
régészeti jelenségek tehát indokolták, hogy e telken is 
régészeti kutatásokat végezzünk. A telken található úgy
nevezett Görög kereskedóbáz építéstörténetéről, vala
mint a telek középkori betelepülésének részleteiró1 igen 
keveset tudunk, ami szintén szükségessé teszi a régé
szeti kutatást. 

A kutatott telken álló műemléképülethez kapcso
lódó, a feltárás előtt elbontott épületrészek helyén ki
tisztítottuk a 19-20. százai alapfalak maradványait, majd 
kettő, egymásra meró1eges kutatóárokkal megvizsgáltuk 
a terület rétegsorát. E helyen eló'került egy kó1apokkal 
fedett, a Szinva felé vezető csatorna 6 méter hosszú sza
kasza. A csatorna betöltésében több keménycserép tál 
volt. E tálak többsége jól azonosítható bélyeggel készült. 
A keménycserép áru között a bélyegek alapján az aláb
bi műhelyekből származó edényeket lehetett elkülöní
teni: Holics (Hl-bélyeg), Kassa ( Kaschau !-bélyeg), Rozs
nyó (Rosenau-bélyeg) , valamint egy pontosabban meg 

nem határozható, angliai kerámiaműhely termékei 
(* *eds pottery-bélyeg) . 

A néhány kutatóárokra korlátozott feltárás eredmé
nyeképp valószínűsíteni lehet, hogy a telken található 
épületen a 19. század közepén egy jelentős átépítést vé
gezhettek. A telek a 17-18. századokban bizonyosan la
kott volt. A 14-15. századból nem kerültek elő olyan 
leletek, melyek a telek lakottságára utalnának. Az Ár
pád-kori leletanyag megjelenését az s18-19-20 rétegek
ben összekapcsolhatjuk a közeli Mélyvölgy bejáratánál 
előkerült, 11 .  századi leletekkel. 

A 17-18. századi kerámiával keltezett rétegekbó1 
több kőeszköz, kő nyersanyag is előkerült. Legszebb pél
dányuk egy kisméretű szakóca. E kőeszközök kivétel nél
kül másodlagos helyzetűek, az Avas magasabban fekvő 
részeiró1 kerültek megtalálási helyükre. E tényt figye
lembe véve feltételezhetjük, hogy a közelben talált Bár
sony-házi szakócák is hasonló módon kerülhettek meg
találási helyükre, azaz a szakócákat nem a megtalálási 
helyükön készítették és használták. 

2 6 1 .  Miszla ,  Bikád, Szentegyház-hegy 
(Tolna megye) Kö 

PUSZTAI TAMÁS 

Bikád, Szentegyház-hegy középkori templomát egy 
1934-es adat szerint kincskeresők bolygatták (WMM Rég. 
Ad. 365-90). A hegy és a hasonló nevű dűlő neve szere
pel az 1 :10000-es térképen is. 

2003. április 19-én a Szentegyház-hegytó1 K-re ere
dő patak mentén, az Úgy11evezett Gyertyános-völgy kes
keny szántáscsíkján kb. 500 m hosszan nem találtunk 
leleteket. A patakra meró1eges távvezeték mentén Ny
nak tartva felkapaszkodtunk a Szentegyházi-dűlő néven 
szántott területként jelölt dombtetőre, amelyet azon
ban ma már fiatal, vegyes (tölgy-platán-galagonya) er
dő borít (tó1e K-re, a domboldalon a térképpel megegye
zően lombos erdő van) .  É felé tartva teljes hosszában 
átszeltük a Szentegyház-hegyet, de a magas aljnövény
zet miatt nem lehetett megfigyeléseket tenni. Bár a 
domb K-ről elég meredek, megtelepedésre nem a legal
kalmasabb, de a dűlőnevek alapján kétségtelenül itt ke
resendő a középkori (Bikád?) falu és temploma. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

262 .  Miszla ,  római katol ikus templom 
(Tolna megye) Ú 
1995-ben a templom körül 1 ásónyom mélyen 30-40 
cm széles árkot ástak, amelynek során embercsont ke
rült elő. A helyszínelést végző Ódor János Gábor megál
lapította, hogy a mai templom helyén létezett középko
ri templom osszáriumát bolygatták meg. Mivel tudomást 
szereztem róla, hogy a templom azóta is vakolat nélkül 
áll, érdemesm:k tűnt megvizsgálni, hogy a felmenő fa
lak esetlegesen nem őriznek-e középkori részleteket. Mi
vel beavatkozás nélküli terepszemlénk (2003. április 12.) 
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során ennek sem kívül, sem belül nem találtuk látható 
nyomát a föld felszíne felett, a teljes egészében 18-19. 
századi építésű templom további kutatásáról lemond
tunk. 

Munkatárs: Rácz Miklós (ÁMRK) . 
K. NÉMETH ANDRÁS 

2 6 3 .  Mohács, Mi l lenn iumi  lakópark 
( Ba ranya megye) 1 
2003. június 23-30. között próbafeltárást végeztünk a 
3291/7 és a 3291/9 hrsz. telken. A lelónely a Bég-patak 
mentén, a mohácsi DNy-i elkerülő út közelében, az út
tól K-re húzódó lapos domboldalon fekszik, a kopott, 
apró felszíni leletek alapján ÉK-DNy-i irányú 100-
150x250-300 m kiterjedésű telep. 

A település korának és jellegének meghatározására 
két szelvényt nyitottunk a területen. 

Mindkettőnél a 2. ásónyomban, a humusz alján (40 
cm mélyen) , alig körülhatárolható foltban néhány cse
rép- és állatcsonttöredék került elő. Az I. szelvény D-i 
végén a szabálytalan alakú kis gödrök, beásások nyo
mát még kb. 20 cm-ig lehetett követni, a laza, humu
szos betöltésében nem került elő régészeti lelet. 

A leló11ely - nagyon vékony települési réteggel, el
pusztult (lekopott) régészeti jelenségekkel jelzett - ko
ra a felszíni gyűjtésbó1 származó leletekkel határozható 
csak meg. 

NAGY ERZSÉBET 

2 6 Li .  Mosonmagyaróvár. Frankel  Leó u tca 
( Győr-Moson-Sopron megye) Ró 
A részletes tanulmányt lásd a 65. oldalon! 

ASZT ÁGNES 

2 6 5 .  Mórágy, Kismórágy, Öregtemplom-dűlő 
( To lna megye) Kö 
A Mórágy hoz tartozó Kismórágy vasútállomása közelé
ben, az Öregtemplom-dűló'ben 1959-ben Mészáros Gyu
la középkori templomot és temetőt azonosított lakossá
gi bejelentés nyomán. A templomot az első katonai fel
mérés is feltünteti. 

Kismórágyon, az országúttól a vasútállomásra ve
zető út hídjával átellenben, az út É-i oldalán magányos 
pince áll, amely mögött meredek löszfal található. A 
présháztól KÉK-re magányos ház áll, amely részben a 
tovább folytatódó löszdomb elhordása után épülhetett. 
A présház és lakóház közötti, és az alatta (a ház irányá
ból a dombra) vezető ösvénytó1 D-re, sűrű bodza- és 
akácerdőcskében találhatók a templom omladékai egy 
kb. 1 m magas kiemelkedésen, amelynek Ny-i széle ré
zsűsen szakad le. A Ny-K irányban húzódó, ovális terü
leten Ny-i és -K-i részén figyeltem meg egy-egy kőcso
portosulást (helyi, fényes, barnás színű kövekbó1) 2003. 
április 23-i terepbejárásomkor. Téglatöredéket mind-

össze egyet találtam, embercsont nem volt a felszínen. 
A földnyelv D-i szélén kb. 0,5 m magas kiemelkedés hú
zódik végig a présház fölött. A templom feltehetően sér
tetlen, valószínűleg csak a temető semmisülhetett meg 
részben a löszfal elhordásával. 

A templomhoz tartozó középkori (Mórágy?) falut 
nem sikerült azonosítanom; a templomhelytó1 É-ra, az 
emelkedő domboldalon és a dombtetőn továbbá a temp
lomtól Ny-ra fekvő legelőn mindenesetre nem fordul
tak elő cserepek. A falu bizonyosan a templomtól D-re, 
a Lajvér-patak partján feküdt, talán tó1e DK-re, a mai 
lakóházak helyén, ahol a patak és a domboldal között 
szélesebb terasz található. 

266.  Mőcsény határa 
(Tolna megye) Á. Kö 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Zsibrik középkori templomáról egyetlen adatunk az el
ső katonai felmérés, amely a falutól É-ra templomro
mot jelöl. Egy helyi kiadvány szerint a templom romjai 
a falutól É-ra fekvő bozótosban találhatók. 2003. április 
23-án egyedül végeztem terepbejárást, 29-én pedig Ódor 
János Gáborral mértük fel hozzávetó1egesen a romokat. 

A bozótos a falu Ny-K irányú utcasorától É-ra fek
vő, hasonló irányú temető DK-i részéhez csatlakozik. A 
temetőtől egy felhagyott mélyút választja el, DDNy fe
lé meredek oldalban ér véget. 

A kb. 18x25 m-es, ovális, K felé kissé emelkedő te
rületen található omladékok alapján következtethetünk 
a templom méretére és elhelyezkedésére. A terület É-i 
részén, a mélyút közelében egy kb. 1,2-1,5 m magas, 
rózsaszínes fehér színű, téglaporos-meszes habarccsal 
rakott kőfal látható, amelynek belső falsíkja 2-2,5 m 
hosszan követhető, külső síkja a rárakódott omladék és  
humusz miatt nem állapítható meg. Folytatásként, KDK 
felé egyre magasodva egy teljesen föld alatt lévő, íves 
fal 2-3 m széles omladéka is látszik. Feltehetően kb. 1 ,5-
2 m magasan álló felmenő falról van szó, tetejét talán 
csak a humusz borítja .  A tájolás alapján a felmenő fal 
feltehetően az É-i templomhajó K-i szakaszával, az íves 
omladék pedig a szentélyzáródással azonosítható. A D-i 
hajófal enyhe, néhány 10 cm magas, Ny-K irányú 
kiemelkedéseként észlelhető, kb. 5 m-re a falcsonktól, a 
Ny-i záródás a „szentélytó1" jó 10 m-re sejthető. A temp
lomot körítőfal vette körül, ennek omladéka D-en és Ny
on határozott 1,5-2 m széles sávként kirajzolódik, É-on 
pedig belefut a feltehetően a középkorban még nem lé
tező, 1,5-2,5 m magas mélyútba, amely megsemmisí
tette maradványait. A D-i körítőfal egy kb. 2 m hosszú, 
70 cm széles szakaszának belső falsíkja is követhető. 

Embercsontot a felszínen elvétve találtam, a mély
út falában egyáltalán nem látszanak jelenségek. A temp
lom - kikövetkeztethető kis mérete (kb. 5x10-12 m) ,  a 
felmenő fal szabályos keleteltsége alapján-- vélhetó1eg 
Árpád-kori eredetű, a gótikában tovább nem bővített 
kis falusi templom. A templomhoz tartozó települést a 

255 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

bozótostól Ny-ra, a Rák-patak felé lejtő domboldal szán
tott részein azonosítottuk az útig, azonban bizonyosan 
a patak partjától húzódott fel a dombtetőig. 

Fekete-völgy: Egyed Antal 1829-es összeírásában Szál
ka határában, a „czerno Dolinoban" templomhelyet em
lítenek. Ez a dűlőnév ma nem létezik, viszont magyar 
megfelelője, a Fekete-völgy megtalálható a Szálkával 
szomszédos Mőcsény Szálka felé eső határában. 

A grábóci bekötőút mentén folyó patak K-i felén 
található keskeny szántáscsíkban nem mutatkozott le
let, de a tó1e K-re húzódó kiterjedt erdó'ben fekvő Feke
te-völgy bejáratánál egy kb. 100x100 m-es, négyzet ala
kú tisztáson, fiatalabb erdőrészben, a kis fák tövében és 
vakondtúrásokból kevés középkori cserepet gyűjtöttem. 

A tisztásról É-ra az erdó'ben a domboldal merede
ken emelkedik, de a K felé fekvő enyhe domboldalon 
talán tovább folytatódik a lelónely; esetleg a templom 
is erre kereshető, amennyiben lelőhelyünk azonos a 
leírásban szereplő hellyel. 

A lelónely talán a bekötőút É-i felén található kö
zépkori település része, amelyet 1995-ben Ódor János 
Gábor lokalizált. 

2 6 7. Muraszemenye, Gály parlag 
(Somogy megye) Á 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Régészeti szakfelügyelet során észleltük a lelőhelyet 
(0702. sz.) az M70-es út 7+400 km és 7+350 km közötti 
szakaszán. 

Korábban, 2001 májusában szondázó feltárást vég
zett Száraz Csilla a leló11elytó1 mintegy 150 m-rel DK
re, amely negatívnak bizonyult. A megelőző terepbejá
rás során a területen késő középkori, kora újkori edény
töredékeket találtak. 

A leletmentésre 2003 .  május 5-8. között került sor. 
A terület ÉNy-i részén egy Mura holt ág van, a mellette 
lévő domb szélén mutatkoztak a régészeti jelenségek. A 
humuszolási munkát a 7+ 395 km-nél kezdtük meg a holt 
ággal párhuzamosan, a nyomvonal teljes szélességében. 
DK-i irányban haladva a 7+ 395 km és a 7+ 360 km kö
zötti felületet, valamint a 7+ 341 km-nél egy szondát vizs
gáltunk át. Az átnézett több, mint 1300 m2-nyi terület 
DNy-i felén összesen 9 régészeti objektumot tártunk fel, 
amelyek leletanyagát az Árpád-korra lehet keltezni. Az 
objektumokból a kerámiaanyag mellett patics, állatcsont 
és egy fenőkő került elő. Az objektumok egy részét egy 
világháborús lövészárok vágta, szélük helyenként boly
gatott. 

A lelónely minden valószínűség szerint DNy-i irány
ba, a Mura holt ága felé tovább folytatódhatott, de ezt a 
területet a gyorsforgalmi út földmunkái már jelentősen 
megbolygatták a domb szélének elbontásával. Itt egy 
időszakos, kisebb Árpád-kori teleprész feltárását sike
rült- elvégeznünk-a leletmentés során. 

Munkatárs: Tokai Zita Mária. 
HORVÁTH LÁSZLÓ 

268. Muraszemenye, Hosszú-dűlő 
(Somogy megye) Á 
A lelónelyen (073. sz.) a leletmentésre 2003. május 14-
20. között került sor. A humuszolási munkát 5-10 cm 
mélyen, a nyomvonal Ny-i részén 20 m, a K-i részén 15 
m szélesen végeztük. A középső részen egy közlekedési 
sávot hagytunk szabadon. 

Az átvizsgált több, mint 9000 m2-nyi területen 12 
objektumot tártunk fel, amelyek három helyszínen sű
rűsödtek. Az 1-6. sz. objektumok szinte egy vonalban 
jelentkeztek. Tó1ük mintegy száz méterre kerültek elő a 
8-10. sz. objektumok. A 11-12.  sz. objektumok, feltehe
tó1eg kovácsgödrök külön egységnek tekinthetők, ezek 
egy újabb üres felület után mutatkoztak. Az objektu
mokból kerámiaanyag mellett jelentős mennyiségű 
agyaggolyó, valamint patics, állatcsont, vassalak és egy 
agyaggyöngy került elő, melyek az Árpád-korra keltez
hetők. 

Itt egy kisebb Árpád-kori telep volt, amely leletanya
ga a közeli 705. sz„ Muraszemenye, - Aligvári-mező le
lőhelyen szórványosan előkerült anyaggal egykorú. 

Munkatárs: Tokai Zita Mária. 

269.  Murga , Temető 
(Tolna megye) R, Kö 

HORVÁTH LÁSZLÓ 

A falu K-i szélén, a Murgai-víz D-i partján emelkedő 
dombon van a jelenleg is használt temető. A hagyomány 
szerint itt (a temető ÉNy-i szélén) állt a régi templom. 
Jelenleg (2003. április 15-én) sok - a sírokról és a kör
nyékükró1 kiszedett - gaz fedi ezt a területet. A síroknál 
egy-két középkori cserepet, habarcsot találtam. A temp
lomtól Ny-ra, a szántásban rézkori cserepeket gyűjtöt
tem. A középkori falu a templom alatti lejtőn lehetett, 
de ez most bozótos erdő, így megfigyelésre alkalmat
lan. 

MIKLÓS ZSUZSA 

270.  Nagykanizsa határa 
(Zala megye) Ő, R, 8 ,  V, Ró, N ,  Á, Kö 
2003 őszén végeztünk terepbejárást az M7 autópálya 
Sormás-Nagykanizsa (215,5-206,2 kmsz.) közötti és 
Nagykanizsa-megyehatár (206,2-186,7 kmsz.) közötti 
szakaszain. Ezeken a szakaszokon 1992-ben dr. Horváth 
László, 2001 őszén és 2002 tavaszán Fekete Csanád vég
zett terepbejárást. Mi 2003-ban már nemcsak a főpá
lyán, hanem az úgynevezett kapcsolódó utak által érin
tett területeken is elvégeztük a lelőhelyek felderítését. 

Békás-tó: A régi 7-es út melletti trafóállomástól ÉK
re, az úgynevezett Békás-tóból a Péterfai patakba folyó 
ér keleti, meredek partoldalán a friss szántásban néhány 
vörös és fekete foltot észleltünk. A 200x120 m kiterje
désű lelőhely t712. sz.) korát -nem lehetett -megállapíta
ni, mivel nem találtunk cserepet. Tapasztalataink sze
rint a település őskori lehet. 
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Békástói-rétek-dűlő: A lelónely (727. sz.) a Nagyka
nizsához tartozó, a város ÉK-i határrészében található. 
A dűlőt ÉK-DNy-i irányban átszelő patak (mára csak 
egykori patakmeder) keleti oldalán, és a dűlőt Ny-K 
irányban átszelő nagyfeszültségű távvezetékek alatt, 
szántott, boronált, repcével bevetett részen, elszórtan, 
kb. 350x200 m-es, ÉNy-DK irányú területen gyűjtöt
tük a cserepeket. Kevés számú római kori, középkori tö
redéket találtunk. 

Bilkei-dűlő: A Péterfai-patak és egyik oldalága által 
közrefogott domb tetején és déli lejtőjén, a Bilkei
dűló'ben már korábban megtaláltuk a nagy kiterjedésű 
lelőhelyet (714. sz. ) .  A településnyomok csaknem 700 
m hosszan és 200 m szélességben figyelhetők meg. A 
leletek legnagyobb része késő bronzkori (HA), míg a 
domb déli részén néhány jól kivehető foltban rézkori 
(péceli kultúra) edénytöredékek voltak. Az 1976-os és 
az 1980-as szondázó ásatáskor néhány késő bronzkori 
gödröt és egy agyagfalú ház részletét tártuk fel. 15 Az M7 
autópálya tervezett nyomvonala a leló11ely északi végét 
érinti. Ez évi terepbejárásunkkor a Ny-ra elhelyezkedő 
Péterfai-ároktól egészen a domb tetejéig találtuk a cse
repeket az ÉK-DNy irányú leló11elyen. A dombtetőn ke
leti irányban is viszonylag sok cserepet találtunk. Mind 
a Péterfai-árokhoz közel eső laposban, mind a dombte
tőn (K-i irányban 350 méteres körben) ugyanolyan in
tenzitással jelentkeztek a leletek. Megállapítottuk, hogy 
a lelónely ÉK-i és DNy-i irányban nagyobb a korábban 
leírtaknál. 

Inkey-kápolna: Az Inkey-kápolna melletti Kr. u. 3-
4. századi római villagazdaság temetője a településtó1 
keletre, az ipari vágány keleti oldalán húzódó domb dél
nyugati lejtőjén helyezkedik el. Eddig 26 sírt tártunk 
fel. A temető pontos kiterjedése északi irányban még 
tisztázatlan. A domborzati viszonyok alapján feltételez
hető, hogy az eddig feltárt síroktól ÉÉK-i irányban még 
100-150 méter hosszan húzódik a (711. sz.) lelónely. 

Katona-temető: A régi 7-es út déli oldalán húzódó 
Katona-temető-dűló'ben 1977-ben végeztünk leletmen
tést, és akkor egy késő vaskori (LT C) lakóházat, vala
mint néhány római kori (1-2. sz.) kőépítményes sírt tár
tunk fel. Ezek a lelónely északi részén helyezkedtek el, 
mintegy 100 méterre az úttól délre. A terület ellenőrző 
bejárásakor azt tapasztaltuk, hogy a lelőhely tovább foly
tatódik dél felé, itt azonban szórványos őskori, valami
vel több késő népvándorlás kori és Árpád-kori cserepet 
találtunk.16 Az autópálya nyomvonala a leló11ely déli vé
gét érinti csak. Ez évi terep bejárásunk során ezen a 713. 
sz. lelónelyen a dombtetőn és a Péterfai-árok Ny-i part-

15 A leletek a nagykanizsai Thúry György Múzeum Régészeti 
gyííjteményében a 77.2.1.-77.5.5„ 80.70.1-i9. leltári szám alatt 
találhatók. 

16 A leletek a nagykanizsai Thúry György Múzeum Régészeti 
gyííjteményében a 77.29.1-22„ 79.159.1-79.162+ leltári szám alatt 
találhatók. 

ján találtunk leleteket. A Péterfai-árok partján három 
faszenes-paticsos, a barna altalajban sötétfekete betöl
téssel jelentkező, szétszántott gödröt dokumentáltunk. 
Sajnos, csak az egyikben találtunk cserepet, de több 
paticsot is gyűjtöttünk. A terepen szerzett tapasztalato
kat összevetve a térképi adatokkal megállapítottuk, hogy 
a leló11ely nagyobb az eddig ismertnél, keleti irányban 
egészen a Péterfai-árokig húzódik. 

KVASSAY JUDIT - HORVÁTH LÁSZLÓ -
SZÁRAZ CSILLA - FRANKOVICS TIBOR 

2 7 1 .  Nagykörű , Marsi-part 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, B 
A szakirodalomban Nagykörű, tsz-gyümölcsös néven 
szereplő Körös-lelőhelyen, melyet eddig csak felszíni 
gyűjtésbó1 származó idolok révén ismertünk, 2003 nya
rán az ELTE Régészettudományi Intézetével közösen 
hitelesítő ásatást végeztünk. A hitelesítéshez az adott 
alkalmat, hogy a helyszínen fa ültetésekor nagy mennyi
ségű Körös kultúrába tartozó leletanyag került felszín
re. A fa körül csoportosuló leletek arra utaltak, hogy 
alatta illetve körülötte újkőkori hulladékgödör találha
tó. A fa áthelyezése után a jelenségek középpontjában 
3x3 m-es felületen szelvényt nyitottunk, mint késó'bb 
kiderült, a Körös-gödör kellős közepébe. Célunk nem 
az volt, hogy a teljes hulladékgödröt feltárjuk, hanem 
hogy beló1e - a leletanyagon kívül - ásónyomonként 
reprezentatív talajmintát is vegyünk, s ezzel nemcsak a 
lelőhely hitelesítését, hanem a korabeli környezeti re
konstrukciót is elvégezhessük, azaz elvégeztethessük. 

A nyitott szelvény ÉNy-i sarkában 60 cm mélység
ben előkerült egy - a gödörrel egykorú - zsugorított 
csontvázas temetkezés. A szelvény keleti és déli fala men
tén 1 m szélességben mentünk le az altalajig. A DK-i sa
rokban a Körös-objektumba késó'bb beleásott bronzko
ri gödör részletét is azonosítottuk. 

Munkatársak: Raczky Pál, Anders Alexandra, Ko
vács Katalin, Tárnoki Judit, Polgár Zoltán régészek, Váczi 
Gábor régészhallgató. 

2 72 .  Nagylak,  É lővíz-főcsatorna 
(Csongrád megye) Sza , Kk 

CSÁNYI MARIETTA 

A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
Makóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran
zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban, a 2003. évi terepbejárás során 43 régészeti lelő
hely került elő. A kutatás módszerének megfelelően va
lamennyi felszíni telepnyom. 

257 
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A MOL 43. leló11elyen szarmata és késő középkori 
leletanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM - SZTE Régészeti tan
szék hallgatói. 

2 7 3 .  Nagylók, Felső Garda 
( Fejér megye) Á 

BENDE LÍVIA 

2003. január 29-én terepbejárást végeztünk Fejér megye 
több településén, ahol légi fotózás alkalmával 2001-2002-
ben feltehetően középkori erődítményt lokalizáltunk. 

Nagylóktól 1,5-2 km-re D-re, a Budapest-Pécs vas
útvonaltól 180-200 m-re K-re, a környezetébó1 101-115 
m-re kiemelkedő magaspart tetején található a két mes
terséges domb. Ny-ról a domboldal, K-ró1 egy szélesebb 
völgy, D-ró1 pedig egy meredek falú suvadás határolja. 
Egyedül É-ról közelíthető meg. A keletebbre fekvő na
gyobb domb magassága 3-4 m lehetett. Eredeti mére
teit csak valószínűsíteni tudjuk, mert Ny-i oldalát föld
kitermelés során erősen roncsolták. A mesterséges domb 
teteje kb. 10 m átmérőjű volt. A plató tetején 1 m mély 
gödör látható. A dombot a K-i oldal kivételével árok ve
szi körbe, de itt a meredek domboldal határolja. 

A másik domb az általunk eddig vizsgált területtó1 
15-20 m-rel nyugatabbra fekszik, sokkal kisebb, magas
sága 2-2,5 m. Platójának átmérője is csak 6-8 m. Körü
lötte árok a helyszínen nem látható, a légi fotón látható 
egy tompaszögben megtörő árokszakasz, amely a D-i su
vadástól indul, és belefut a nagyobb domb árkába. En
nek a dombnak a tetején is gödör található. 

A fotó és a helyszíni szemle alapján valószínűsíthe
tő, hogy egy Árpád-kori, a szakirodalomban kisvárként 
szereplő mottét sikerült lokalizálnunk. 

MIKLÓS ZSUZSA - TEREI GYÖRGY 

2 7!.i .  Nagymágocs, Ótompahát 
(Csongrád megye) A 
A fent megjelölt lelónelyen (Nagymágocs 98) 1933-
34-ben késő avar kori temető sírjait és Árpád-kori te
lepobjektumokat tárt fel Csallány Gábor. Az érintett 
terület déli szomszédságában, a Derekegyház-Oroshá
za közötti műút déli oldalán azóta gázfogadó állomás 
épült. A MOL Rt. az ehhez vezető bekötőutat korsze
rűsíteni kívánta. 

2003. október 30-31-én régészeti megfigyelést vé
geztünk a földmunkálatok ellenőrzésével. A felül 120 
cm, alul 40 cm széles, 40 cm mély szikkasztó árok köze
pén kirajzolódott az 1. objektum foltja. Felülnézetben 
tojásdad, középen összeszűkül. Fala függó1eges, az észak
nyugati részen, az aljától számítva 30 cm-re meredek 
lejtő figyelhető meg. Betöltődése sötétszürke, homogén 
szubhumusz. Mélysége 192 cm. Hossza 130 cm. Legna
gyobb szélessége 88 cm. Lelet: egyetlen, kézzel formált 
oldaltöredék, mely feltehetően avar kori. 

Az objektum funkcióját illetően nagy a bizonyta
lanság. Tekintettel a lelónelyen korábban feltárt avar 
kori sírokra, nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy 
egy halotti áldozathoz szánt gödörró1 van szó, csak a 
rítusnak ez az eleme nem ment teljesedésbe. Vagy ha 
igen, akkor a késó'bbiek során az itt elhelyezett tárgyak 
rablás áldozatául estek. 

SzABó JÁNOS JózsEF 

2 7 5 .  Nagyrécse határa 
(Zala megye) Ő, U, B, Ró, Á, Kk 
2003 őszén végeztünk terepbejárást az M7 autópálya 
Sormás-Nagykanizsa (215 ,5-206,2 kmsz.) közötti és 
Nagykanizsa-megyehatár (206,2-186,7 kinsz.) közötti 
szakaszain. Ezeken a szakaszokon 1992-ben dr. Horváth 
László, 2001 őszén és 2002 tavaszán Fekete Csanád vég
zett terepbejárást. Mi 2003-ban már nemcsak a főpá
lyán, hanem az úgynevezett kapcsolódó utak által érin
tett területeken is elvégeztük a lelőhelyek felderítését. 

Bakónaki-patak: A belterület déli részénél, a Bakó
naki-patak keleti partján enyhén kiemelkedő dombon, 
ÉNy-DK hossztengelyű, 330x180 m kiterjedésű terüle
ten elszórtan gyűjtöttünk közelebbről meg nem hatá
rozható őskori edénytöredékeket, és egy talán késő 
bronzkori orsógombtöredéket, valamint római kori és 
középkori cserepeket. A lelónely (725. sz.) északi része, 
ahol a leletek zömét találtuk, a mai 7-es úttól északra 
boronált volt, déli része repcevetés. 

Baráka: A falu belterületétől DDNy-ra, közvetlen a 
Bakónaki-patak Ny-i partja mentén, a patak partja fölé 
enyhén emelkedő dombhát aljában, közel 500 m 
hosszan, 120 m szélességben húzódik a lelónely (716. 
sz.) ,  amely pontosan követi a megközelítőleg É-D irány
ban húzódó domboldal alját. A csillámos homokkal so
ványított Árpád-kori töredékek - köztük egy kereszt ala
kú fenékbélyeges cserép - jobbára a patak partja men
tén, a lelónely déli felében sűrűsödtek, míg a sárgás
narancsos színű késő középkori-újkori cserepek a lelő
hely északi oldalán fordultak elő nagyobb számban. A 
kevés számú őskori töredék és 2 kova megfigyelhető sű
rűsödés nélkül jelentkezett. A leletek közt egy salakda
rab is van. Elképzelhető, hogy Ny-i irányban is szélese
dik a lelónely, azonban a dombtető felé csak téglatöre
dékeket találtunk. 

Petendpuszta: 1983 nyarán a Nagyrécsétó1 Gáspár
hegyre vezető dűlőút megszüntetésének földmunkái so
rán emberi csontokat és téglákat fordított ki a munka
gép az Aranyosi-táblában. Akkori helyszíni szemlénken 
megállapítottuk, hogy egy téglából és homokkó'bó1 épült 
középkori templomot és a körülötte lévő temetőt boly
gattak meg. Ellenőrző terepbejárást 1984 márciusában 
végeztünk. Az elegyengetett felszínű középkori temp
lom helye (718. sz. lh. )  2003-ban is jól látszik a domb 
legmagasabb pontján. Az ettó1 K-re, illetve BK-re nyúló 
dombhatárt és erős déli lejtőjét jártuk be. A friss gabo
navetésben nagyon sok Árpád-kori és késő középkori 
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edénytöredék, feketés foltok és átégett részek jelezték a 
középkori falu helyét. Különösen a déli lejtő felső har
madában mutatkoztak intenzívebben a településnyo
mok. A domb tetején, a templom helyétó1 K-i irányban 
kb. 300 m hosszan volt észlelhető a középkori falu nyo
ma. Ugyanitt a dombtetőn szórványos őskori cserepe
ket is gyűjtöttünk. Az Árpád-kori cserepek inkább a 
domb keleti, enyhébb lankáján helyezkednek el. A domb 
keleti lábánál az őskori cserepek sűrűsödtek, a zömé
ben jellegtelen edénytöredékek valószínűleg a balatoni 
kultúra emlékei. A középkori templom körül kis árok 
nyoma látszik, amely lehetséges, hogy a középkori And 
falu erődített templomának nyoma. 

Péterfai-dűlő: A falu DNy-i részén, az egykori halastó 
(a Bakónaki patak kiszélesedő ártere) nyugati partján 
emelkedő dombháton, nagy kiterjedésű és különböző 
korú település nyomaira bukkantunk (715. sz. lh. ) .  Az 
újkőkori lengyeli kultúra cserepei inkább a 174-es ma
gaslati ponttól délre kerültek elő, míg az Árpád-kori és 
a 15-16. századi edénytöredékek 450x200 m kiterjedé
sű területen. A dombtetőn két késő középkori vaskést is 
találtunk a szántásban.17 A középkori Péterfa falu temp
lomának nyomát azonban nem tudtuk megfigyelni. 

Sárszegi-patak, Ny A belterülettó1 DK-re, a Sárszegi
patak nyugati partjára lejtő dombon, 250x140 méteres 
területen sok edénytöredéket (közelebbró1 meg nem ha
tározható őskor, római kor, Árpád-kor) lehetett gyűjte
ni az őszi vetésben. A leló11ely (723. sz.) minden bi
zonnyal folytatódik a szántást északról határoló erdő
ben is, ahol a sűrű aljnövényzet miatt terepbejárást nem 
tudtunk végezni. 

Sárszegi-patak, K: A falu határának északi szélén, a 
Sárszegi-patak keleti partjára lejtő dombon, a zalasár
szegi gyümölcsös területén a rossz megfigyelési körül
mények ellenére sok edénytöredéket (közelebbró1 meg 
nem határozható őskor, valamint zömmel Árpád- és késő 
középkor) lehetett gyűjteni a felszínen. Az ÉK-DNy 
h ossztengelyű lelőhely (724 .  sz . )  kiterjedése kb.  
550x120-160 m. Mivel még a gyümölcsös nyugati szé
lén épített kerítés belső oldalán ásott vízelvezető árok
ban is találtunk néhány cserepet, feltehető, hogy a lelő
hely a kerítés Ny-i oldalán, a kukoricásban is folytató
dik. 

Tüskevári-dűlő: A mai 7-es út és a vasútvonal közöt
ti Tüskevári-dűló'ben, közelebb az úthoz, egy nyugati 
domblejtőn kb. 200x150 méteres területen (717. sz. lh.) 
nagyon szórványosan jelentkező őskori, Árpád-kori és 
késő középkori cserepeket találtunk. A területen jelen
leg tarló van, így a megfigyelési lehetőség minimális. 

KVASSAY JUDIT - HORVÁTH LÁSZLÓ -
SZÁRAZ CSILLA - FRANKOVICS TIBOR 

17 A leletek a nagykanizsai Thúry György Múzeum Régészeti 
gyiíjteményében a 79.82.1-14. leltári szám alatt találhatók. 

2 76 .  Nagyszékely, Stakop-dűlő 
(Tolna megye) Kö 
Nagyszékely határából három különböző híradás is  
megemlékezik egy-egy, látszólag különböző középkori 
templomhelyről, közülük azonban napjainkban egyik 
dűlőnév sem ismert. Kimutatható, hogy az Egyed An
talnál 1829-ben Kőfejpuszta, a Pesty Frigyesnél 1865-
ben Sósdomb és az 1997-es megyei kézikönyvben Rác
templom néven szereplő templomhely ugyanarra a le
lőhelyre vonatkozik: a nagyszékelyi határ Udvarival 
szomszédos, D-i részén fekvő mai Stakop-dűlő környé
kével feleltethető meg, ahol a földrajzi névgyűjtés sze
rint is templom állt régen. A falut a környéken találha
tó Báni-kezdetű földrajzi nevek alapján hihetó1eg Bán
nak hívták. 

2003. április 19-én végeztem terepbejárást a terüle
ten. A táj az 1 : 10000-es térképen ábrázolthoz képest né
miképp megváltozott, az erdő rovására csökkent a szán
tott terület aránya. A Nagyszékelyből D felé vezető 
földesúttól Ny-ra, a Báni-patak É-i oldalán fekvő mere
dek domboldalon a cserjés-bozótos növényzet miatt ku
tatni nem lehet, ezt egyébként a megtelepedésre alkal
matlan domborzati viszonyok feleslegessé is teszik. A 
patak É-i partján húzódó keskeny, 50-100 m széles, szá
raz szántáscsík jó megfigyelést biztosított: a patakon Ud
vari felé átvezető híd közvetlen közelében, kb. 50 m 
hosszan találtunk középkori leleteket egy nagyobb szür
ke foltban, de a telepnyomok Ny felé tovább nem foly
tatódtak. A hídtól K-re, a többnyire szintén meredek, 
bozótos domboldal aljában (Báni-rét) a szántáscsík rét
ben folytatódik; középkori cserepeket vakondtúrások
ból is gyűjtöttem, majdnem a patakba É-ról folyó kis 
mellékérig. 

Építési törmeléket a leírt, enyhe emelkedésű domb
oldalon nem találtam; templomépítésre a dombvonu
lat felső, a faluhely teljes hosszában beerdősült oldalá
nak K-i, kevésbé meredek része látszik alkalmasnak. Az 
eléggé sűrű, bodzás-akácos erdó'ben nem találtam to
vábbi jelenségeket. 

2 7 7. N árai ,  Sósúti-dűlő 
(Vas megye) Á 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Az érintett területet a terepjáráshoz alkalmas idó'ben 
2003. szeptember 30-án tekintettük meg Derdák Fe
renc geodétával és Kiss Krisztina adattárossal. A Nárai 
Ny-i településrészen jelölt új telekkiosztások szinte tel
jes területe növényzettel fedett volt, kivéve a terület 
nyugati végében, a hrsz. :  050/9-10 parcellákon, ahol a 
gyűjtött Árpád-kori kerámia alapján az adott időszak
ban megtelepedéssel számolhatunk (1 .  lelónely, Sósúti
dűlő) . 

A telekkiosztások területének többi részén a fenti 
telepnyom kelet fel� folytatódhat, valamint újabb lelő
helyek előkerülése (pl. temető) is várható. 

Kiss PÉTER 
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278. Nemesbőd, Által ú ton kívül dűlő 
(Vas megye) Ró 
A leló11ely Nemesbőd és Vép község közigazgatási hatá
rán a Surány-pataktól K-re, a középkori Által út mellett 
elterülő dűlőn helyezkedik el. A terület erősen szántott. 

A terület középső részén Buócz Terézia végzett le
letmentést 1971-ben, ahol egy római hamvasztásos ur
nasírt tárt fel. 

Terepbejárásunkkor a felület könnyen körbehatá
rolható volt. A szántón nagy mennyiségű, nagyon rossz 
állapotú, római szürke házikerámiát találtunk, valamint 
egy nagyon rossz állagú (teljesen olvashatatlan) késő 
római pénzt. 

2 79. Nemesbőd határa 
(Vas megye) Ró, Kö 

lLON GÁBOR 

A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

A Hátasuti-dűlóoen és a Gergelyvölgyi-dűlóoen egy
egy középkori település nyomait (33-34. sz. lelónely) ; a 
Kishatári-dűlóoen római kori villa (35 .  sz. lelónely) nyo
mait regisztráltuk. 

lLON GÁBOR 

280. Nemesládony, római katol ikus templom 
(Vas megye) Kö, Kú 
2003-ban szondázó régészeti kutatást végeztünk a temp
lom belsejében, hogy tisztázzuk a korábbi szintviszonyo
kat a burkolat tervezett cseréjéhez. Az ásatás során to
vább pontosítottuk az előző évi falkutatás során felvá
zolt periodizációt. 

Eszerint a ma álló templom első periódusához egy 
közel négyzetes alaprajzú hajó, és a vele egyidős nyuga
ti torony alsó része tartozott. A téglából készült, alapo
zásában több helyen opus spicatum technikával rakott 
templom Ládony falu 1234-ben említett Szt. Miklós 
templomával azonos. A román kori eredetű, egyszerű 
déli kapu 15 .  sz. végi szemöldökgerendája utólag került 
behelyezésre. A 18. sz. második felében több nagyobb 
átépítésen esett át a templom: legkésó'bb ekkorra elké
szült a mai szentély (a középkori szentély elbontásával) , 
melyhez késó'bb hozzáépítették a mai sekrestyét, és 
ugyanekkor épült a mai karzat. A toronyaljban egy 18. 
sz. végi téglaboltozatos kriptát, a templom tengelyében 
egy 19. sz. közepén eltemetett plébános koporsós sírját 
tártuk fel. Számos további újkori temetkezést is megfi
gyeltünk, melyek a - források szerint többször is romo
san álló - templom belsejében sűrűn beásva helyezked
tek el. E temetkezésekkel mélyebbre hatoltak, mint az 
egykori román kori szentély alapozási síkja, így a vizs
gált pontokon azt teljesen eltüntették. A feltárt, ám a 
mai falpillérek által vágott északi diadalívpillér falmag-

jában azonban láthatók a halszálka-technikával rakott 
téglasorok DK irányú indításai, ami talán a román kori 
félköríves szentélyzáródásra utal. A templom mai fal
pillérei és boltozata az 1832-es átépítés során készültek. 

B. BENKHARD LILLA - FÜLÖP ANDRÁS 

2 8 1 .  Nemesnádudvar határa 
( Bács-Kiskun megye) U, R, B,  Sza, Á. Kú 
2003 decemberében végeztünk terepbejárást a Dusnok 
és Nemesnádudvar között tervezett gyorsforgalmi út 
mintegy 10 km hosszú nyomvonalán 200 m szélesség
ben. Munkánk során tíz új régészeti lelőhelyet találtunk, 
ezek közül öt beleesik a nyomvonalba, öt pedig annak 
közelében helyezkedik el. 

Karasicajőcsatorna: A csatorna K-i partjánál húzó
dó É-D irányú dombháton mintegy 250 m hosszan gaz
dag szarmata és gyér Árpád-kori leletanyagot gyűjtöt
tünk (3. lh. ) .  A szarmata leletanyag a Kr. u. 2-4. század
ra keltezhető. A gyér számú Árpád-kori leletanyagot vö
röses színű, kiszélesedő, felül sima bográcsperem-töre
dékek alkotják. 

A tervezett nyomvonalon kívül, a csatorna kanya
rulatához közel, jól körülhatárolható 80x100 méteres 
területen őskori edénytöredékek kerültek elő (3/a lh.) ,  
melyek a neolitikus Körös-kultúra emlékanyagát képvi
selik. Az edénytöredékek mellett hálónehezékek töre
dékeit is találtuk. 

Sziget-kaszáló: Két csatorna között, azok ívét követ
ve ÉK-DNy irányú, a környezetbó1 jól kiemelkedő domb
hát helyezkedik el (4. lh.) . A dombháton 250 m hossz
ban, 70 m szélességben gyűjtöttünk őskori - valószínű
leg neolitikus és bronzkori - edénytöredékeket. 

A betonúttól K-re, a tervezett nyomvonalon kívül 
néhány jellegtelen őskori edénytöredék és egy vaskés 
töredéke került elő (5. lh.) .  

Karasica-csatorna nyugati partja: A csatorna part kö
zelében, a nyomvonalon kívül nagy területen elszórtan 
került elő néhány Árpád-kori és kora újkori edénytöre
dék (6. lh.) .  

Pap-föld: A Legelő-csatorna K-i partján a csatorná
val párhuzamosan futó, hosszan elnyúló dombháton, 
mintegy 150-200 m hosszan zömében szarmata edény
töredékek kerültek elő, mellettük néhány rézkori és ké
ső középkori is (7. lh. ) .  

A 7. lelőhelytó1 északra, egy a környezetéből jól 
kiemelkedő földháton rézkori, szarmata valamint késő 
középkori edénytöredékeket gyűjtöttünk (8 . lh. ) .  

Hajósi-úti-dűlő: A nyomvonalon kívül, attól É-ra, a 
környezetéből enyhén kiemelkedő, ÉNy-DK-i irányú 
dombháton néhány jellegtelen őskori, Árpád-kori és ké
ső középkori edénytöredéket gyűjtöttünk (9. lh. ) .  

Egy másik, a környezetébó1 jól kiemelkedő, ÉNy
DK irányú dombháton nagy szórásban, mintegy 50x100 
m átmérőjű területen kevés jellegtelen őskori és koron
golt szarmata edénytöredéket gyűjtöttünk (10. lh. ) .  

SOMOGYVÁRI ÁGNES - v. SZÉKELY GYÖRGY 
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282 .  Nemesvámos, Baláca 
(Veszprém megye) Ró 
A NKÖM pályázattámogatás segítségével 2003. augusz
tus 11-én kezdtük meg a római kori villagazdaság XVII. 
épületének befejező, műemléki bemutatást előkészítő 
feltárását. Két szakaszban dolgoztunk: először augusz
tus 29-ig, majd október 13-28. között. 

A kiegészítő feltárások miatt szükség volt a korábbi 
lefedés eltávolítására az épület Ny-i helyiségsora fölött. 
Megtörtént ezeknek a helyiségeknek (padlók, fűtőnyí
lások) a kitisztítása, valamint dokumentálása. Kisebb ér
telmező kutatásra került sor a nagy É-i praefurniumnál 
is, és be kellett fejeznünk az épület Ny-i fala melletti 
szelvények feltárását is. A korábbi, előző években már 
kisebb szakaszokkal jelentkező, épületfalak visszabon
tása és a későbbi fürdőépület falainak ráfalazása is jól 
megfigyelhető volt. A melegvizes medence apszisának 
közelében egy csontváz került elő karperecekkel, kerá
miakancsóval, üvegpohárral. Az épület D-i fala előtt 
többrétegű habarcsos járófelületek jelentkeztek. Ugyan
itt egy oszlopokkal alátámasztott tornácot is feltételez
hetünk. Az épület K-i falától indulóan feltártuk a vízel
vezető csatorna folytatását és csatlakozását a körítőfal
hoz. A vízelvezető csatornát egy valószínűleg leégett, 
cölöpkonstrukciójú, földbe mélyített objektumba ásták, 
amelybe még egy meszes aljú gödör is mélyült. A XVII. 
épület ÉK-i sarka közelében egy újabb, a XVII. épület 
falaitól eltérő tájolásban futó fal részlete is jelentkezett. 
A fal É-i oldalán sok, jellemzően kora római kori edény
töredéket találtunk. 

A teljes XVII. épületet ideiglenesen lefedtük farost
lemezes fóliával, és körülkerítettük a területet is. A pro
vizórikus lefedésen kívül eső szelvényeket hagyományo
san, fóliával és földdel temettük be. 

A leletanyag tisztítása és beleltározása a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum régészeti gyűjteményébe ÓR 
2004.1-1-3138 számom megtörtént. 

283 .  Nemesvámos, Zsófia utca 
(Veszprém megye) B, Ró, Á 

PALÁGYI SYLVIA 

2003. március 17. és április 17. között elvégeztük a lakó
park két telkének ( 40x80 m-es terület) építkezés előtti 
feltárását. 

A most feltárt terület D-i oldalán húzódó Zsófia ut
ca és a Zsófia utcához a mostani feltárástól némileg nyu
gatabbra, É-felé derékszögben csatlakozó Patak utca elő
feltárását 2002 során dr. Palágyi Sylvia végezte el. A fel
tárási terület gépi lehumuszolása után 77 különböző 
földbe mélyített objektum jelentkezett. A területet ÉNy
DK-i irányban hat árok-árokrendszer vágja keresztül. 

Ezek közül öt mindkét irányban, egy csak Ny-ÉNy 
felé folytatódik a feltárt rész határain túl. Az árkok mel
lett további 46 földbe mélyített kisebb-nagyobb gödör, 
verem és egy ház került elő. Az objektumok mélysége 
kb. 120-130 cm-ig váltakozott. Egyaránt akadt köztük 

többé-kevésbé szabályos kör alakú, illetve ovális man
dula formájú és szabálytalan alakú. 

Az objektumok - a belőlük előkerült, viszonylag cse
kélyebb számú kerámiatöredék alapján - zömmel ősko
riak (bronzkoriak), de akad közöttük Árpád-kori is. Ta
lán Árpád-kori a földbe mélyített, ÉK-i sarkában kemen
cével ellátott, munkagödrös, két cölöplyukas, mintegy 
3x4 m-es ház is (71. objektum). A legtöbb leletanyagot 
a szintén Árpád-kori 2. objektum szolgáltatta, így két 
fenékbélyeges töredéket is. Az objektumok egy részé
bó1 némi római kori leletanyag is előkerült (kevés kerá
mia- és tegulatöredék) . Említést érdemel egy I I I .  
Gordianus (238-244) ezüstérem is, amely a 70 .  objek
tum fölül került elő, a felület nyesése során. A 20-21-
22-23. objektum újkori bolygatásnak bizonyult, amely 
egy 1859-es osztrák 5/10 krajcárost, valamint II. világ
háborús leletanyagot tartalmazott. Úgyszintén II. világ
háborús anyag volt a 43. objektumban. Az objektumok 
némelyikében semmilyen leletet sem találtunk, így ezek
nek a kormeghatározása kérdéses. 

Talán az altalaj fokozatos É-felé való emelkedésé
vel függhet össze az, hogy a régészeti objektumok a te
rület D-i felén helyezkednek el a legsűrűbben, É-felé 
viszont megritkulnak. 

A területen egykor létezett bronzkori telepjelensé
gek a felszínen még észlelhető utolsó nyomait feltehe
tően a közeli, néhány száz méterre KDK felé eső Likas
dombon lévő római kori halomsír - a balácai villagaz
daság birtokosa és családtagjai temetkezési helye -
megépítésekor végzett tereprendezés során tüntethet
ték el. Ennek nyomai lehetnek a helyenként észlelt ró
mai kori tegulatöredékek. Az elegyengetett felszínbe mé
lyítették bele azután évszázadokkal késó'bb az Árpád
kori objektumokat. 

284 .  Németkér, Közlegelő 
(Tolna megye) Kö 

RAINER PÁL 

A részletes tanulmányt lásd a 87. oldalon! 
MIKLÓS ZSUZSA 

285 .  Nick határa 
(Vas megye) Ő, Ró, Kö 
A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

Kifli-dűlő: A 23. sz. leló11elyen római kori villára uta
ló nyomokat; a 24. sz. leló11elyen őskori, római kori (vil
la) és későközépkori településre utaló nyomokat regiszt
ráltunk. 

Nagy-rét: Egy tisztán őskori (25. sz.) és egy őskori 
valamint középkori lelónelyet (26. sz.) találtunk-. -

Haraszt: késő középkori telepnyomot (27. sz.); 
Bíró-földek: őskori lelónelyet (28. sz. ) ;  
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Kőrizs-dűlő: őskori és középkori telepnyomot (29. sz.) 
határoztunk meg. 

286. Nyírbátor, Báthori rezidencia 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kk, Kú 

lLON GÁBOR 

A műemlék helyreállítását megelőző 2003. október 15-
31. közötti régészeti feltárás az egykori magtárat (volt 
ebédlőpalotát) K felől övező területrész kutatását cé
lozta. 

Két szelvényt nyitottunk. A keleti homlokzat előtt 
egy szabálytalan trapéz alakú szelvényt jelöltünk ki, hogy 
a területet az ezen az oldalán lezáró kerítés, és a magtár 
közötti teljes részt kutatni tudjuk. A trapéz D-i oldala egy 
vonalban húzódik a magtár D-i falával, a Ny-i oldal pár
huzamosan fut az épület K-i homlokzatával 1,5 m távol
ságban, míg a K-i fal követi a kerítés vonalát. Az épület 
DK-i sarkánál egy megközelító1eg négyzet alakú szelvényt 
nyitottunk, amelynek É-i és D-i fala közelító1eg párhuza
mos az 1. szelvény D-i falával. Mindkét szelvény kijelölé
sénél a minél nagyobb terület lefedése volt a célunk. 

Mindkét szelvényt négy részre osztottuk, de az idő 
rövidsége miatt már csak az 1/1, 1/2, 2/1 szelvényrész
letekben sikerült további kutatásokat folytatnunk. 

Az egész területre jellemző volt a rendkívül erős 
bolygatottság és a rengeteg újkori és recens szemét, 
amely néhol még 2 m mélységben is nehezítette a bon
tást. A lokalizált és részben kibontott 15 régészeti ob
jektumból 5 korábbi régészeti kutatás nyoma volt, ame
lyek több helyen és irányban húzódtak mindkét szel
vényben (Magyar Kálmán és Tamási Judit korábbi ku
tatóárkai és szelvényei) . 

A feltárás alatt talált kerámiaanyag a kora újkor és 
késő középkor idejére datálható. Nagy mennyiségben 
került elő üveg ablakszem, és néhány középkori üveg
edény darabját is megtaláltuk. A kibontott rétegekben 
nagy mennyiségű vastárgyat, főleg szegeket találtunk. 
Eló"került egy ezüstveret is, amit nagy valószínűséggel a 
15. sz. második felére datálhatunk. 

Különleges leletnek számít a 2. szelvény D-i falá
ban másodlagos helyzetben talált reneszánsz faragott 
kő, amely valószínűleg ablak vagy ajtó tartozéka (szárkő 
darabja) lehetett. Az 1/1 szelvényben többek között ki
bontottunk egy leomlott, másodlagos helyzetben lévő 
falmaradványt, és egy keskeny, meglehetősen mély ár
kot, melyben egymástól 1-1,5 m távolságban elszene
sedett facölöpök darabjait és lenyomatát találtuk. Eb
bó1 a régészeti jelenségbó1 előkerült kerámiaanyag a 15-
16. századra datálható. Ez az árok tartalmazta a legko
rábbi intakt anyagot a feltárás területén, mindazonáltal 
még ebben a szelvényben is további kultúrrétegek vár
hatók az eddig elért legmélyebb szint alatt. 

Munkatársak: Stibrányi Máté, Hansel Balázs régész, 
Bódis Bernadett, Kovács Zsófia, Szapu Dániel techni
kus, valamint Varga Ákos és Varga Gusztáv. 

VIRÁGOS GÁBOR 

287. Nyíregyháza, Ipari park 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á 
Az Ipari park területén épülő csarnok helyének régé
szeti feltárását végeztük el 2003 novemberében. 

A leendő csarnok helyét É-D-i tengely mentén több 
egykori vízfolyás (Nyírvíz) szeli át, ezek kiemelkedő part
jai minden esetben leló11elynek bizonyulnak. A korábbi 
években a területhez közel eső részeken kisebb csarnok 
építésekor Árpád-kori településnyomokat tártunk fel. 
A most kijelölt területen szintén ennek az egykori me
dernek a partja bizonyult régészetileg érintett terület
nek, ahol Árpád-kori kemencéket, gödröket tártunk fel. 

A terület újkori bolygatottsága nagyfokú, valószí
nűleg egykori tanyahellyel állunk szemben. 

288. Nyíregyháza, Oros, Szék-dűlő 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) N 

KuRucz KATALIN 

2003.  november 3-13. között végeztük el a (M3-Keleti 
elkerülő 36. sz.) lelőhelyen az autópálya-építést megelő
ző feltárást. 

Ennek során egy szondaárkot húztunk a nyomvo
nal középvonalában, amely végigfutott a kisajátított te
rület teljes hosszán. Két kisebb kiemelkedést és a köz
tük húzódó mélyebb, vizes részt vágta át az 5-6 m szé
les kutatóárok. Objektumok mind a két háton voltak, az 
északabbin közelító1eg egy csomóban nyolc, a délin vi
szont csak egy! A kilenc objektum közül egy bizonyo
san újkori volt, és több kisebb szintén valószínűleg új
kori (beton?)cölöphelyet is azonosítottunk. 

A feltárt régészeti objektumokban (gödrökben) gyér 
népvándorlás kori leletanyag került elő, többnyire cse
repek, agyagnehezék-töredékek, kövek és állatcsont. 

ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNovns EszTER 

289.  Nyíregyháza, Oros, 41 -es út  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B 
2003. október 6-án a Jósa András Múzeum könyvtárosa 
Mohácsi Endre bronzkori cserepeket talált a 41-es út 
mellett. A vásárosnaményi utat szélesítik és az orosi el
ső nagy letérőnél kiszedtek egy útszéli keresztet, me
lyet kissé távolabb fognak elhelyezni az úttól. A terüle
ten elszórtan kövek látszottak, köztük találta a bejelen
tő a cserepeket. 

290. Nyíregyháza, Pazonyi ú t  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0 

IsTVÁNovns EszTER 

A nyíregyházi Pazonyi út mentén építendő üzletház he
lyének feltárását az indokolta, hogy a területtel közvet
lenül szomszédos telken évekkel korábban egy bevásár
lóközpont helyén késő bronzkori és Árpád-kmi telepe
ket tártunk fel. A két területet a 4. számú főút választja 
el egymástól és a jelenlegi feltárási terület az úttól dél-
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re eső, valószínííleg az útépítéssel összefüggésben nagy
részt lehumuszolt és nagyban bolygatott terület. A kör
nyező, még eredeti helyükön álló házak és kertjeik szint
jéből jól érzékelhető a szintkülönbség. 

A közel 15 OOO m2 területen végzett szondázó ása
tás bizonyította a terület bolygatottságát, egykori építé
si felvonulási területként való hasznosítását, ami egyút
tal azt is jelentette; hogy régészetileg értékelhető jelen
séget, objektumot nem találtunk a területen. 

2 9 1 .  Nyírkáta, református templom 
(Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) Kö 

KuRucz KATALIN 

A községet 1955-ig Gebének hívták. A templom első ok
leveles említése a pápai tizedjegyzék (1333-1334). Eb
ben András nevű papját említik, aki 1 -1 garast fizetett, 
mégpedig Szent Lőrinc napjáig. Gebe az erdélyi püs
pökség szatmári főesperességéhez tartozott. 1696-ban 
már biztosan református kézben van. 

A falu a Nyírség keleti szélén az ecsedi láp közelé
ben fekszik. Több utcás, viszonylag szabályos alaprajzú 
település. Központját két, közel párhuzamos, szélesen 
terpeszkedő, É-D-i hossztengelyű út, illetve az ezeket 
kereszt irányban összekötő utcák jelölik ki. 

A templom a falu keleti végén, közvetlenül a főút 
mentén fekszik. A szabadon álló, keletelt, egyhajós, egye
nes záródású templom nyugati oldalánál háromszintes 
torony emelkedik. A szinteket erőteljes osztópárkányok 
választják el. A földszinten két vak-, és egy zsalus, fél
köríves ablak, a második szinten két, könyöklős, íves sze
möldökpárkányú, kör alakú vak-, és egy zsalus ablak, a 
harmadik szinten íves záródású, zsalus ablakok. A fő
párkány felett hagyma formájú sisak, nyolcszög alakú, 
középrészen gúlával tagolva. 

A kéttengelyes déli homlokzaton timpanonos be
járati előcsarnokot találunk. A déli homlokzat lizénával 
tagolt mélyített faltükrében félköríves ablakokat ala
kítottak ki . Az északi homlokzat is kéttengelyes, két
szer lépcsőzött támpillérekkel. A keleti oldalon közé
pen bejárat, felette félköríves ablakokkal. A hajót (ke
leten) kontyolt végződésű, palával fedett nyeregtető 
fedi. A homlokzatokat fehér meszelésű, alsó szakaszán 
erősen cementes vakolat borítja, mint ahogy egyszerű 
kiképzésű magas lábazatát vastagon felvitt cementből 
alakították ki. Főpár kányát keskeny, tagozat nélküli le
mez alkotja. 

A templomhajóba a bejárást három ajtó biztosítja 
(egy a déli előcsarnok feló1, egy a keleti falban, míg egy 
a nyugati torony aljából vezet a hajóbelsóbe). Amíg a 
déli, szegmensíves áthidalóval záródó ajtó kávái a belső 
felé szélesen rézseltek, addig a hajó nyugati és keleti 
falának tengelyében húzódó ajtónyílások áthidalói víz
szintesek, káváit a hajó falára meró1egesen képezték ki. 

A síkfödémmel fedett hajó északi falának telTgelyé
ben falazott szószék emelkedik. A tér két végén téglá
ból falazott, „I" gerendás megoldású poroszsüveg bolto-

zatú karzatokat építettek, melyekre a feljárást a sarkok
ban elhelyezett, fémbó1 készült csigalépcsők biztosítják. 
A keleti bejárathoz a belső feló1 fából készült „szélfogó" 
kapcsolódik. A bejárati ajtónyílásokban elhelyezett két
szárnyú asztalosszerkezetek egyszerűek. Az oldalfala
kat és a mennyezetet is fehérre meszelt - az alsó, nagy
jából az ablakok könyöklőjéig húzódó cementes - vako
lat borítja. Jelenlegi egybefüggő padlója (sakktáblasze
rűen lerakott, pirosra és sárgásfehérre színezett) négy
zet alakú cementlapok. 

292 .  Nyírtass határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Ő 

JuAN CABELLO 

2003. április 30-án helyszíni szemléket tartottunk a te
lepülés több pontján, adattári adatokból ismert lelóne
lyek beazonosítására. 

Macskálló: A tavaly feltárt háztól DDK-re látszik a 
fekete talajban sárga rögös foltként a ház. Néhány cse
repet is találtunk, bár jóval kevesebbet, mint az észa
kibb részen. 

Szóíő-hegy: Az adattárban 2002.305. leltári számon 
egy térképvázlat található, amely a nyírtassi Szőlő-he
gyet ábrázolja. Az É-D-i szó1ó11egy D-i végén bronzkori 
temető és „La Tene" leletek kerültek elő. Ezt a helyet 
igyekeztünk azonosítani. A Szó1ő-hegy a helybeliek el
beszélése és a térképvázlat alapján egyaránt a Macskál
lótól É-ra fekszik. 

Ez a rész a Bánom-hegy néven szerepel a térképen. 
IsTv ÁNovns EszTER 

293 .  Nyírtura, Várréttől északnyugatra 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza 
2003. november 4-14. között végeztük el az autópálya
építést megelőző feltárást. Munkánkat nehezítette a tu
lajdonos akadályozó magatartása, valamint, hogy a Nem
zeti Autópálya Rt. által megbízott geodéták csak a lelő
hely nyomvonalra eső részét tűzték ki. 

A lelónely (M3-Keleti elkerülő 37. sz.) egy lapos há
ton húzódik. Több, mint 20 császárkori objektum került 
elő, ezek nagyobb része a terület eredetileg legmélyebb 
pontján! A leletanyag (kerámia, állatcsont) kevés volt, 
legtöbbje jellegtelen szürke, korongolt cseréptöredék. Em
lítésre érdemes egy igen széles kettős árokszakasz, illetve 
egy keskeny, hosszú árokszakasz, valamint egy objektum, 
amelyet két egymásra meró1eges, keskeny árok alkotott. 

Az ásatáson dolgozott Mester Andrea gyűjtemény
kezelő és Simonné Asztalos Henrietta adattáros. 

ALMÁSSY KATALIN - lSTVÁNOVITS ESZTER 

29Li .  Olcsva , Földvár 
(5zabolcs-Szatmá-r:cBereg megye) Á? 
2003 .  május 28-án a Korek József és Csiszár Árpád 
által említett földvárat akartuk lokalizálni. Szerencsés 
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módon rendelkezésünkre állt Korek József méretará
nyos vázlata (JAM Adattár 87.25) .  Az érintett terüle
tet nem művelik, részben fák, nagyrészt dudva, cser
je és bokor nőtte be. A Korek által emlegetett sáncot 
csak egy ponton lehetett egyértelműen látni: a Sza
mos felőli végénél. Ez is annak köszönhető, hogy a 
Szamossal párhuzamosan, a folyótól néhány 10 m-re 
gyalogösvény fut, amit nem nőtt be a növényzet. Úgy 
véljük, hogy magán a sáncon inkább fák nőnek, a sánc 
által bezárt területen pedig a többi növény. Próbál
tuk a sánc másik, déli végét is megkeresni, de nem 
jártunk sikerrel. A lelőhely Olcsvától északra talál
ható . 

ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNovITs EszTER 

295 .  Onga, református templom 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 
A templom tatarozását megelőzően falkutatást és ré
gészeti feltárást végeztünk 2003 tavaszán a templom
ban és közvetlen környezetében. A régészeti feltárás 
csak a templomépület korábbi részleteinek tisztázásá
ra szorítkozott. A kutatás során tisztázódott, hogy a 
jelenleg téglány alaprajzú épület Ny-i fele magába fog
lalja a középkori templom két romos periódusát. A 
templom D-i oldalának falkutatása során előkerült az 
élszedett csúcsíves kapukeret, két nagyméretű gótikus 
ablak maradványa és a volt keskeny karzatablak. A kö
zépkori hajó magasságát megállapítani nem lehetett, 
mivel a hajófal felső része K felé fokozatosan roncso
lódva jelentkezett. A DNy-i sarkon még 4 m körüli ma
gasságú falak a hajófal keleti végén alig 2 m magasak 
voltak. A gótikus ablakokat még a templom pusztulá
sa előtt beszűkítették, és vonalukban keskeny résabla
kokat alakítottak ki. A templomtér belső K-i felében 
előkerült a szentélyfal, illetve annak falkiszedési árka. 
A szentélyzáródás formájának pontos megállapításá
ra azonban nem volt mód, részben a területen történt 
újkori tereprendezések, részben az el nem bontható 
berendezések miatt. A jelenlegi járószint alatt mintegy 
50 cm-rel előkerültek a középkori padló részletei. A 
templom D-i falának belső felületén feltártuk a közép
kori karzat gerendafészkeit. Az É-i fal Ny-i szakaszán 
egyenlő szárú kereszt festése került elő. A templom 
keleti része a 18.  század során épült, a torony modern 
építmény. A templom történetéből ismert, hogy a 17. 
század során a török felégette, ekkor pusztulhatott el a 
beszűkített ablakú periódus, melynek romjait vissza
bontva épült ki a 18 .  századi nagyméretű épület. 

A gótikus ablakok pusztulása is inkább erőszakos 
rombolásra, mintsem átalakításra utal. Ez a korábbi 
pusztulás feltehetően a 16. század második felében 
történt, mivel 1510-ből ismert, hogy a területen bir
tokos Rozgonyi-család építkezett a templomnál. A te
lepülést és templmnat legkorabban a 14. században 
említik. 

KOPPÁNY ANDRÁS - SIMON ANNA 

296 .  Ordacsehi, Bugaszeg 
(Somogy megye) U, R, B, LT 
2003. április 25-én kezdtük meg a M7 /S-29 lelónely nyu
gati részének feltárását, mely az előzetes terepbejárá
sok alapján mintegy 30 ezer m2 területet tesz ki. Ebbó1 
november végéig 18 903 m2 felületet tártunk fel, me
lyen 289 objektumot dokumentáltunk, ezen belül 973 
stratigráfiai egységet különítettünk el .  Érdekes kérdé
seket vet fel az a tény, hogy egészen közel már erősen 
mocsaras a vidék, ami a korábbi időkben még intenzí
vebben jelentkezhetett, befolyásolva ezzel a letelepe
dési lehetőségeket. 

Eléggé korai bizonyítékai ennek a neolitikum idő
szakába tartozó dunántúli vonaldíszes kerámia népes
ségének nyomait őrző gödrök, valamint három, felte
hetően alapárokként meghatározható objektum. Az 
egyik szelvényünk keleti, a másik kettő távolabb, annak 
déli és nyugati szélénél jelentkezett, a korszakba sorol
ható objektumok elsősorban itt koncentrálódtak és a te
lepülés valószínűleg mindkét irányba továbbterjedt. 
Utóbbiak közelében három lekerekített téglalap alakú 
gödröt észleltünk, melyek valószínűsíthetően építmény 
funkcióval bírtak, az egyikben egy cölöphellyel (innen 
egy díszített, belső felületén vörös festésű csőtalpas 
edény is előkerült) .  Jelentős mennyiségű leletanyagu
kat középen benyomott kis bütykös fazekak, csuprok, 
illetve egy késóbbi periódust idéző festett díszes kerá
miatöredékek képviselik, valamint nagy mennyiségű és 
különböző méretű pattintott és csiszolt kőeszköz: árak, 
kaparók, vakarók, vésők, balták. 

Ugyancsak a nyugati részen tártunk fel egy valószí
nűsíthetően ebbe a korszakba sorolható cölöpszerkeze
tes hosszúházat, minimális leletanyaggal. A szokatlanul 
nagyméret(í cölöphelyek három sorban helyezkedtek el, 
egymáshoz feltűnően közel, a negyedik sort a nyugati 
oldalon egyetlen cölöphely képviseli (a többit valószí
nűleg az erózió pusztította el) . A ház maga É-D irányú, 
kb. 17 m hosszúságú és mintegy 6 m szélességben tud
tuk megfogni. 

A rézkort néhány a Balaton-Lasinja kultúrához so
rolható tároló- vagy agyagkitermelő gödör idézi, meg
lepően szép kerámiaanyaggal (többek között egész kor
só is előfordult) , valamint a kor fémművességére utaló 
egész, illetve majdnem egész agyag öntőkanalak. A vi
seleti elemek közül pedig finoman csiszolt, henger ala
kú csontgyöngyök és átfúrt csigacsüngő jelentkeztek. 

Ennél határozottabban mutatkozik a korai bronzkor
ba tartozó Kisapostag-kultúra települése, több hulladék
gödréből is eló"kerültek a rá jellemző díszítésű edények 
töredékei, fazekak, tárolóedények darabjai, valamint egy 
kisméretű trianguláris tőr, melynek a három szegecse is 
megmaradt. 

A középső bronzkorból a kései időszakba vezetnek át 
annak a gödörnek a kerámiatöredékei, melyek bekar
colt sraffozású náromszög motívumokból, stilizált ke
rékábrázolásokból, illetve emberábrázolásokból álló dí
szítése ugyanezen a lelónelyen korábban már feltűnt. 
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Ugyanakkor egy hatalmas kiterjedésű (kb. 735 m2), több 
gödörbó1 álló együttesben is, mely valószínűleg szintén 
agyagkitermelésre szolgálhatott, nagy mennyiségű, ha
sonló korú kerámia volt, melynek több darabja már a 
halomsíros időszakba nyúlik át, továbbá egy kis bronz
ár és egy tű kóoó1 készült öntőmintája. Itt egy épület 
nyomait is azonosítottuk, sajnos csak néhány cölöphe
lyen keresztül, melyek alapján tényleges méreteit nem 
tudtuk meghatározni. 

Konkrét lakóépületeken keresztül is megfogható te
lepülés a kelta korhoz köthető, tíz földbe mélyített négy
szögletes vagy nagyjából négyszögletes ház nyomára 
akadtunk. Kettő közel egymáshoz helyezkedik el, ezek 
K-Ny tájolásúak, hosszanti középvonalukban találha
tók meg a cölöphelyek, egyiküknél tapasztott padlót is 
sikerült azonosítanunk. A harmadik É-D tájolású, két 
rövidebb oldalánál fedeztünk fel három, illetve kettő 
cölöphelyet, itt viszont két, ugyancsak tapasztott pad
lószintet figyeltünk meg. Ezek szelvényünk északi felé
ben találhatóak, a többi mind a déli részen. A negyedik 
az említettektó1 távolabb helyezkedik el, s ebbó1 sike
rült a legtöbb információt nyernünk. Szintén lekerekí
tett négyszögletes alaprajzú, K-Ny tájolású házról van 
szó, mely többszörösen megújított padlóval rendelke
zett, valamint egy külső, letaposott járószinttel. Össze
sen 10 cölöphelyet azonosítottunk a sarkaiban, valamint 
a széleken, az egyes megújításokhoz tartozókat el is tud
tuk különíteni. Nagy mennyiségű gúla alakú agyag szö
vőszéknehezék hevert a padlón kisebb csoportokban, 
így elképzelhető, hogy az épület szövónázként funkcio
nált. Ezt támaszthatja alá még az is, hogy több, kerá
miából másodlagosan kialakított orsókarikát találtunk 
itt. A többieknél is megfogható volt a tapasztott padló 
és szintén K-Ny- tájolásúak voltak. 

Az épületek kapcsán említést érdemel még, s nem 
csupán a kelta, hanem még a bronzkori Kisapostag
kultúra és a neolitikus dunántúli vonaldíszes kultúra 
időszakára vonatkozóan is, hogy néhány gödör házom
ladékkal volt feltöltve, több darabon szemmel láthatóak 
a karó-, illetve vesszőfonat-lenyomatok. Ugyanakkor az 
egyik kelta ház mellett, illetve közvetlen közelében két 
összefüggő sávként húzódó omladékot figyeltünk meg, 
melyek egymásra nagyjából merőlegesek voltak. Való
színűleg egy elszántott nagyobb épület nyomai lehet
tek. Két, feltehetően szintén a kelta korszakba sorolha
tó kemencénél körben karónyomokat figyeltünk meg, 
melyek valószínűleg szélfogó szerepet töltöttek be. Ide 
tartozik még egy DK-ÉNy irányú sekély árok, melynek 
érdekessége, hogy bizonyos szakaszonként cölöphelyek 
tagolják, ami esetleg palánkfalra utalhat. Ehhez kapcso
lódhat egy másik, É-D irányú árok, mely nyugatról ha
tárolja le a kelta település déli részét. Közvetlenül mel
lette helyezkedik el egy olyan gödör, melyben egy kis 
kohót fedeztünk fel, valamint a feltöltődésben is észlel
tük-vastartalmú elsúneződgs ny0mát, -ami a hglyi fém
megmunkálás bizonyítéka. Szintén kohónak tartható a 
felület északi részében talált négyszögletes, átégett falú 

és aljú objektum. Konkrét fémanyag a kelta időszakból 
kevés jelentkezett, néhány rossz állapotban megmaradt 
vasfibula töredéke, két vaskés, egy vaslándzsa, egy vas 
fokos balta képviseli, viszont a számos előkerült fenőkő 
közvetetten utal az általános fémhasználatra. A kerá
miaanyag ennél változatosabb és gazdagabb képet mu
tat, az egyszerűen kidolgozott kisméretű és nagyobb tá
rolóedényektó1, grafitos főzőedényeken át a bekarcolás
sal, besimítással, plasztikus motívumokkal (pl. gombos 
fülű tálak) díszített finomkerámiáig széles a skála. 

297. Orosháza, Belső-Hosszú-sor 
(Békés megye) Sza 

POLGÁR PÉTER 

Orosháza határától mintegy 2-2,5 kilométernyire K-re 
a gerendási (volt csabai) úton terep bejárásunk során ta
láltunk rá egy leló11elyre. A felszín itt határozottan ma
gasabb, mint a környezete. K felé egy meder zárja le, 
Ny felé szintén egy határozott mélyedés található. D-i 
irányban a felszín hosszan magasabb, ugyanez mond
ható el a magaslat É-i kiterjedéséró1 is. Ezen a magasla
ton gyűjtöttünk cserepeket, melyek mindegyike a szar
mata korba sorolható. A magaslat K-Ny-i kiterjedése kb. 
600 m hosszú, melynek teljes egészén találtunk kerá
miatöredékeket. 

Az út mellett futó dűlőúton végig találtunk szórvá
nyosan szarmata kori cserepeket a felszínen, tehát a le
lónely É-i kiterjedése megközelító1eg fedi a domb par
tos részét. 

A gyűjtött leletanyag a gerendási úttól D-re is igen 
szórványos, nagyobb koncentráció a lelőhely K-i részén 
volt megfigyelhető. 

298.  Orosháza , Virágos-dűlő 
(Békés megye) H 

RózsA ZoLTÁN 

A lelőhelyen Dienes István járt 1966-ban, mikor egy sír 
került elő, amely a földmunkának esett áldozatul (ezüst 
keresztvasas szabja, zabla, átfúrt pénzek) . 

2003 .  október 3-án helyszíni szemlénk során sike
rült azonosítani az egykori Görbics-tanyát a dűlő K-i ol
dalán, melynek ma már csak a helye van meg. A tanya 
mögötti részen alkalmi homokbányára bukkantunk, 
amely egészen a kiserdőig (É felé) fokozatosan emelke
dik. É-i része ennek a területnek nagyon gazos, illetve 
töltött, itt semmit nem lehetett látni. A homokbánya 
falában nem észleltünk semmi érdemlegeset. A humusz 
igen keskeny rétegű, benne csak újkori beásások göd
reit láttuk. A homokbánya K-i részén pedig halmokban 
állt a sitt. Megállapítottuk, hogy a Virágos-dűlő K-i ol
dalán nem érdemes kutatni. 

Dienes István jelentésében világosan leírja a sír elő
kerülgsgHek !JOntos-helygt. A Virágos-dűlő a--kisgi-d0-
után egy dombhátra kapaszkodott fel. Dienes leírása sze
rint a sír a rézsűben, az út Ny-i oldalán került elő, közel 
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a kiserdóböz (azzal ellentétes oldalon). A rézsűben jól 
nyomon követhető volt az egykori domb magassága. A 
sír kb. az egykori domb legmagasabb pontján feküdt. Itt 
a leszedett föld kb. 1 m magasságú lehetett. 

A dűlő Ny-i oldalán, egészen az említett domb tete
jéig kiosztották a földet, ott most zártkertek találhatók. 
A domb teteje a legutolsó zártkertbe esik, annak D-i ke
rítése szinte pontosan fedezi. A domb lecsengése D felé 
jelenleg szántóföld. Ásatást folytatni a szántóföldön, 
esetleg a legutolsó kiskert K-i végében lévő szabad te
rületen lehet, s ott várható is valamilyen eredmény. 

Munkatárs: Lichtenstein László szegedi régészhall
gató. 

299. Orosh áza, vízműtelep 
(Békés megye) Sza 

RózsA ZoLTÁN 

A Dózsa György út végében, a volt gerendási (csabai) 
út bal oldalán lévő vízműtelep építésekor 1974-ben le
leteket emeltek ki a földbó1, amelyeket most hoztak be 
a múzeumba. 

1 .  Aláhajlított lábú, egytagú, felsóbúros fibula töre
déke. Lábrésze hiányzik. Kengyele laposra kalapált, eny
hén ívelt, két-két rovátkolt díszű drót-rátét található raj
ta. A drótok közti rövid szakaszon a kengyel közepén 
határozott borda fut. 

2. 101 db gyöngy. Köztük 16 zöld színű négy-, illet
ve zömmel hatszögletű hasábformájú üveggyöngy, 1 fe
hér, lapos, téglalap formájú üveggyöngy. A többi gyöngy 
mindegyike bázisos. Zömmel nyomott gömb, illetve rö
vid, négyzetes hasábgyöngyök. Színük sok esetben meg
határozhatatlan a rárakódások miatt. Kisebb számban 
narancsos-pirosas, illetve zöldes-kékes árnyalattal. A fu
rat ezeknél a daraboknál általában széles. 

A tárgyak vélhetően sírból kerültek elő. A gyöngyök 
nagyarányú formai hasonlóságuk alapján összetarto
zóak, s az általuk körvonalazott kronológiai képbe re
mekül illeszkedik a fibula töredéke is. Valószínűleg egy 
sírból származhatnak. 

Helyszíni szemlén 2003. augusztus 14-én igazán so
kat nem tapasztalhattunk. Maga a vízműtelep be van 
kerítve. A telep körül kukorica, illetve kis parcellák (ve
teményes) voltak találhatók, ott szemrevételeztem a le
lőhelyet, de terepet j árni nem tudtam. 

300. Orosháza határa 
(Békés megye) Sza, A, Á 

RózsA ZoLTÁN 

2003. május 6-8-án a békéscsabai múzeum munkatár
saival végigjártuk az épülő orosházi elkerülő út 3. és 4. 
ütemének nyomvonalát, a 167+284-172+750 km-szel
vények által határolt nyomvonalszakaszon. Terepbejá
rásaink alkalmával 4 lelóbelyet sikerült rögzítenünk. 

1. lelónely (Oh. 1 1 .  lh.) : Egy lapos terület Ny-i olda
lára támaszkodó kisebb kiterjedésű lelóbely, amely a 

Springer-tanya területére már nem terjed át. A lelóbely 
K-i sávján húzódik keresztül az épülő út nyomvonala, a 
167+500-600 km-szelvények közti szakaszon. A gyűjtött 
leletanyag szarmata és Árpád-kori. 

2. lelónely (Oh. 12. lh.) : A lelóbelyet K-i és Ny-i irány
ból egyaránt magas partvonulat kíséri. A laposan álló, 
vízállásos területek kivételével szedtünk szórványosan, 
mintegy 350 m hosszan (167+750-168+100 km-szelvé
nyek közt) szarmata és Árpád-kori cserepeket. Az 1. és 
2. leló11ely anyagában az Árpád-kori anyag ugyanaz a 
korai anyag, mint azt már a közeli Nyíri-dűlőben is ta
pasztaltunk 1998-ban. Az 1. és 2. sz. lelóbely között 150-
200 m leletmentes sáv húzódik. 

3. lelónely (Oh. lO. lh.) : A feltérképezett lelóbelyek 
közül ez az egyetlen volt csupán eddig ismert számunk
ra, kiterjedését tekintve a legnagyobb. A lelóbely már 
az ötvenes évek végén ismert volt, ekkor Olasz Ernő, az 
akkori községi homokbányában tárt fel több korszakból 
is emlékeket (bronzkori temetkezést, szarmata objektu
mokat), a szentesi úti átkötés Ny-i oldalán a térképeken 
is jelölt régi homokbányagödrök területén. Az épülő át
kötő út K-i oldalán elhelyezkedő bányagödrök terüle
tén a hatvanas évek elejéig a Vörös Csillag tsz-nek volt 
kertészete. A magaslat elhordásakor szarmata és Árpád
kori obj ektumokat tárt fel Olasz Ernő, 1961 -ben 
(SzKJTM Régészeti Adattára 77 /1999). 1981-ben beje
lentés kapcsán Goldman György és Juhász Irén szállt ki 
a bánya területére, mivel itt sírokat bolygattak meg 
(SzKJTM Régészeti Adattára 17 /1999) .  1989-ben né
hány, soros rendszerben eltemetett sírt tártak fel. 
(SzKJTM Régészeti Adattára 183/2001.) .  A melléklet nél
küli sírokról csupán egy gimnazisták által készített fotó 
maradt meg az utókor számára. 

1992-ben Szénászky Júlia újból kint járt a helyszí
nen, a rövid ásatásról szintén nem készült dokumentá
ció. Az orosházi elkerülő út 1. ütemének munkálatai alatt 
újabb bejelentés érkezett a békéscsabai múzeumba, ami
kor is Szatmári Imre és Gyucha Attila a bánya területén 
megint sírokat tárt fel, az átkötő úttól ekkor már távo
labbi területeket érintve (Szatmári Imre jelentése és 
munkanaplója a SzKJTM Régészeti Adattárában a 104/ 
1999. számon) . A bánya terjeszkedésével Ny-i irányban 
az egykori települést is érintette. A közeli Héjjá-tanyán 
1998. március 4-én Szatmári Imrével végeztem terepjá
rást. Árpád-kori kerámiát gyűjtöttünk (SzKJTM Régészeti 
Adattára 112/1999). A több alkalommal feltár síroktól D
re, az egykori Koczka-tanya melletti részen található Ka
sza Béla földje, közvetlenül a Szentesi úti átkötés mel
lett, annak nyugati oldalán. Itt 2001-ben végeztem terep
járást, Árpád-kori telepnyomokat találtam (SzKJTM Ré
gészeti Adattára 204/2001) .  Ebbó1 kiindulva tártam fel a 
helyi gimnázium diákjaival egy Árpád-kori házat 2002 
októberében (SzKJTM Régészeti Adattára 250/2002) . 

A fentiekbó1 is látszik, hogy az egykori partvonula
ton hatalmas kiterjedésű Árpád-kori falu állt. Ezen a 
szakaszon végig Árpád-kori kerámiatöredékeket (föként 
bográcsokat) gyűjtöttünk. 

26 6  
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A Szentesi úti átkötés D-i végén, egészen a volt 
Koczka-tanyáig találtunk Árpád-kori töredékeket. Ettó1 
É-ra a nagy kiterjedésű temető sírjai várhatók, egészen 
az átkötő út É-i végéig, a dombhajlatig. Itt ugyan nem 
találtunk semmit, viszont a terület beépített és műve
lés alatt áll, illetve közel van az 1950-es évek ásatásai
nak területe. 

4. lelónely (Oh. 13 .  lh.) :  A 3. lelőhelytől 100 méter
nyi szakasz választja csak el, de az laposabb. Különál
lóságát ezen felül a gyűjtött kerámia korszakolási kü
lönbsége is igazolja. A 170+850 km-szelvénytől gyűj
töttünk cserepeket. A 171 +100 km-szelvénynél talál
ható dűlőúttól Ny-ra azonban a magas búzavetés miatt 
nem tudtunk terepet j árni, mégis a szintvonalak és a 
terepviszonyok miatt a dűlőúttól számítva csak 100-
200 m-re terjedhet túl. (171+100-200 km-szelvény) . A 
lelőhely É-D-i kiterjedését itt sem állt módunkban ki
deríteni. 

A gyűjtött leletanyag avar kori, egy-két Árpád-kori 
edénytöredék kivételével. A lelónely érdekességét az ad
ja, hogy a közelben volt Juhász Irén bónumi avar teme
tője, illetó1eg a 3. és 4. lelónely részleteinek együttese 
betekintést adhat a kései avar kor és a korai magyar kor 
évszázadainak régészeti problémakörébe. 

Munkatársak: Demcsák Ildikó, Kékegyi Dorottya, 
Kollarovszkyné Zsilinszky Éva, Medgyesi Pál, Südy Ist
ván, Zahoránné Sajti Erzsébet. 

3 0 1 .  Orosháza határa 
( Békés megye) Ő, Sza, A 

RÓZSA ZOLTÁN 

2003. október 31 -én helyszíni szemlét tartottam Oros
háza É-i határában, lelónelyek azonosítása céljából. 

Kis Péter tanya: Orosházától 3 km-re É-ra, a buda
pesti kövesúttól 2 km-re az úgynevezett Határ úton a 
Kis Péter-féle 5 .  számú tanyában, homokbányászás köz
ben D-É-i és K-Ny-i irányítású szarmata sírokat és zsu
gorított bronzkori sírokat találtak . 18 

Ma már a dűlőút, melyet a térkép is jelöl, s melyhez 
közel esett az egykori Kis Péter tanya, nincsen meg. A 
szomszédos tanyák állásából és a felszíni nyomokból 
azonban könnyedén kikövetkeztettük a tanya helyét. A 
területen ma is működő homokbánya van, amelyben 
rendkívül szórványosan ugyan, de találtunk szarmata 
cserépanyagot a bánya D-i és Ny-i falában, ami egyéb
ként rossz látási viszonyokat nyújtó metszettel bírt. A 
bánya belső részén a homokos réteget szedik, addig (1,5-
2 m) nem mélyedt le egy objektum sem. 

A szarmata cserepeket a bánya K-i oldalán, az egy
kori tanya területén, és annak közvetlen térségében 
szedtük. A lelónely a tanyától É-ra 150-200 m-re terjed 

18 IFJ. ÜLASZ ERNŐ: Árpádkori temető Kardoskúton. ArchÉrt (81) 
1954, 196-201. (84„ 87.) 

ki, a régi homokbánya területét (avar temető) nem éri 
el. Ny-i szélét a bánya tönkretette, K-i és D-i részén lu
cerna volt, tehát csak gondoljuk, hogy a viszonylag kicsi 
méretű leló11ely a domborzati viszonyokkal ekvivalens. 
A gyűjtött anyagban egy őskori és néhány 8-10. századi 
kerámiatöredék is volt. 

Kristó-téglagyár: A nemrégiben megszűnt téglagyár 
a gárdosi út jobb oldalán található. Kevesen tudják azon
ban, hogy az eredeti Kristó-féle téglagyár gödrei 
ugyanennek az útnak a K-i oldalán voltak. Régészeti te
repbejárást természetesen nem lehetett végezni. Arra 
már nagyon remény sem lehet, hogy a szarmata teme
tő sírjaiból fel tudjunk valamit tárni. 

302 .  Ónod, Vár 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 

RózsA ZoLTÁN 

2003.  július 14. és október 2. között folytatódtak az óno
di vár helyreállítását megelőző régészeti feltárások. Idén 
a Ny-i és az É-i fal mentén, a kapunál, valamint a belső 
palotaépület ÉK-i sarkában és északi szárnyában dol
goztunk. 

A bástyás falöv nyugati falának alsó kősorai, és az 
alapozási kiugrás nélküli, kevésbé egyenletesen rakott 
alapozás ép állapotban van. A falazat alsó részén, közé
pütt látható kiromlásnak falazott széle sehol sincs, át
hatol a teljes falszélességen, betöltése recens. Azonos 
magasságban 3 vízköpő maradványa figyelhető meg a 
falon, felettük kb. 1 m-től (változó magasságban) eltérő 
kőanyagból utólagos falmagasítás történt, a fal mögé hal
mozott feltöltésben talált 16. század második feléből 
származó kályhacsempék szerint a 17. század első felé
ben. E falmagasításban a magasítás szintjétó1 induló 2 
db (a falazattal azonos falazóanyaggal elfalazott) kisebb 
méretű lőrés figyelhető meg, melyek egyikének széles
sége a belső falsíkon 1m volt. A felmagasított földtöltés 
felső szintjéró1 5 db belül 190 cm, kívül 150 cm széles, 
kifele rézsűsen szűkülő, mellvédfalas, felül egykor kö
zel 3 m magasságban átboltozott (ablakfülkére emlé
keztető kialakítású) ágyúlőrés maradványai találhatók. 
A falmagasítással egykorúak, mellvédfaluk mintegy 110 
cm magas és 95 cm széles volt. Az ÉNy-i bástyától D-re 
340 cm-re egy, a falmagasításhoz belülró1 meró1egesen 
támaszkodó, 250 cm hosszú fal alapozását találtuk, mely
nek funkciója egyelőre kérdéses. Az ÉNy-i bástya ala
pozása ép, az É-i oldalon - kivételes módon, talán a Sa
jó alámosását megakadályozandó - alapozási kiugrása 
van. Első építési periódusa a nyugati fal első periódusá
val egykorú. Ekkor Ny-i és É-i homlokfalának emeleti 
szintjén a DK-i bástyához hasonló módon hármas nyí
láscsoportokat alakítottak ki, míg D-i és K-i szárnyfalán 
a földszinti és az emeleti szinten 1-1 lőrés helyezkedett 
el. Késó'bb az emeleti rész jelentős visszabontása után a 
bástyát téglából és bontott- kváderkó'bó1 készült-vegyes 
falazattal magasították fel. A lőréseket gyakran faragott 
kövek másodlagos felhasználásával mindenütt beszűkí-
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tették, a szárnyak falkoronáján 1 -1, a homlokoldalak te
tején 2-2 újabb lőrést alakítottak ki. A mellvédek külső 
oldalát rézsűsen képezték ki. Utóbb a bástyába K-Ny 
irányú osztófalat húztak, D-i és K-i oldalán kőfalakat 
emeltek, melyekre K-Ny irányú donga boltozatok kerül
tek mind a földszinten, mind az emeleten. A falazó
anyag, valamint statikai megfontolások alapján a bás
tya beboltozása a Ny-i fal magasításával egykorú. A fa
lak tetején késóobi ráépítés maradványai is látszanak: 
ezek vélhetően a 19 .  sz. eleji építkezések nyomai. 

Az É-i fal álló csonkján a 19 .  század eleji átépítés
bó1 fennmaradt ablakfülke és ablaknyílás, korábbi lő
résből utólagosan kialakított átjáró (árnyékszékhez?), 
valamint egy utólagosan ablakká tágított lőrés marad
ványai láthatók. Az É-i fal föld alá került szakaszának 
Ny-i végén D-i irányban tapasztaltunk alapozási kiug
rást. A fal É-i irányban egyre mélyebben pusztult le. K-i 
irányban az alapozás a falcsonktól 19 m-ig követhető. 4 
m-től a Sajó által alámosott alapozás egyre jelentőseb
ben kimozdult. 17-19 m között az alapozás D-i oldalá
nak néhány köve in situ maradt. 19-31 m között az ala
pozás teljesen elpusztult, 31-36 m között kimozdult ala
pozást, 36-40 m között in situ, illetve alig kimozdult 
alapozást tártunk fel. A kifordult faltömbök alatt itt sejt
hető az ÉK-i bástya Ny-i falának indítása. Az É-i fal je
lentősebb ledőlt tömbjeit felmértük. Az ÉNy-i falcsonk
kal egyező módon 3 építési periódus különíthető el. A 
falsíkokat nagyobb andezitkövekből rakták, utóbb la
pos kövekbó1 magasították fel. E felmagasításban a K-i 
falhoz hasonlóan szakállas puskához kialakított lőrések 
voltak. A 19 .  század elejének építkezései során az É-i 
falra támaszkodó épülethez jelentős mennyiségű tég
lát használtak fel, melyek között leggyakoribbak a CAE 
bélyeggel ellátottak. E 19 .  századi épület nagyobb, be
lülró1 vakolt és meszelt faltömbjei, valamint egy kály
hájának maradványai előkerültek a kifordult É-i várfal 
helyére zuhanva. 

A kapunál ismét feltártuk és dokumentáltuk a ko
rábban már részben feltárt falakat, és feltártuk a kapu 
K-i oldalát is. A kapunyílás a fal teljes szélességében 280 
cm széles, oldalfalainak csorbázott felülete kiszélesítés
re, egyenetlen felszíne visszabontásra utal. Külső nyílá
sa elé 5 m hosszon 110 cm széles, armírozott sarkú, fel
felé rézsűsen szűkülő falpillért építettek. A várfalhoz 
belülről meró1egesen két, utólag épült fal csatlakozik, 
melyek kapufolyosót fognak közre. A korábbi ásatás fo
tói bizonyítják, hogy e kapufolyosó K-i falának K-i olda
lához építésekor még nem támaszkodott feltöltés. E két 
falat egybeépült Ny-K irányú fal köti össze. A kapunyí
lás visszabontása, a külső pillér és a kapufolyosó felte
hetően egykorúak, használatuk korára a várfal tetején 
lelt 1620-as, 1630-as években vert pénzek utalnak. Le
hetséges, hogy a falpillér és a kapufolyosó D-i fala kissé 
szabálytalan formájú, közel négyzetes alaprajzú kapu
építmény alapjarként értelmezhetők. Vascag -pusztulási 
rétegek felett tégla-kő vegyes falazatú, keskeny, L alak
ban futó falmaradványt is leltünk a kapunyílásra merő-

legesen, melyet a 19. századi részleges újjáépítés nyo
mainak tarthatunk. 

Kitisztítottuk és konzerválásra előkészítettük a bel
ső épület korábban feltárt K-i szárnyát, és elkülönítet
tük a középkori, illetve 16. század eleji falakat. A kis fe
lületen még kutatható reneszánsz járószinten II. Lajos 
érméje került elő. Az ÉK-i sarokhelyiség sarka anníro
zott, K-i falában az építéssel egykorú árnyékszék-akna 
került elő, melynek téglákból kiképzett lejtős alját kí
vülró1 in situ vasrács zárja el. A külső szint utóbb e nyí
lás fölé került, ezért a falba magasabban újabb nyílást 
vágtak. Késóob az akna belső, nyitott oldalát elfalazták. 
Az árnyékszékaknától É-ra pinceszellőző aknája helyez
kedik el, mely a belső épület falához képest utólagos. A 
K-i falhoz K-i irányban futó, utólagosan épített, agyag
ba rakott kövekbó1 álló, cölöppel erősített fal csatlako
zik, mely egykor az ÉK-i bástyát határolta D-ró1. A K-i 
falszoros feltöltésére visszabontása után került sor. Elő
került az ÉK-i sarokhelyiség dongaboltozatának besza
kadt maradványa, feltárása azonban jövőre maradt. Új
ra feltártuk és kiszélesítettük az É-i szárnyat egykor át
vágó kutatóárok részletét. Az É-i szárny pincéjének bol
tozata itt beszakadt, falát belülró1 téglafallal köpenyez
ték meg, s erró1 indítottak újabb boltozatot. Erre felte
hetően a 19.  század eleji újjáépítés során került sor, amit 
a betöltésbe hullott CAE bélyeges tégla igazol. 

Az ásatáson részt vettek Haász Gabriella és Szeke
res Krisztina régészek, Halász Ágoston és Nagy Éva ré
gészhallgatók, Czifrák László, Marosfalvi Ákos és Nagy 
István rajzolók. 

303 .  Ópusztaszer, Szermonostor 
(Csongrád megye) Kö 

TOMKA GÁBOR 

2003. június 3 .  és július 15. között folytattuk a sok éve 
folyó feltárást. Kibontottuk a 02/1-2 szelvényekben a 
„fakolostor" 1 .  és 2. szintjét. Az 1. szint agyagos épület� 
omladéknak bizonyult, a 2. szint pedig a szokásos kes
keny alapozási árkok által határolt, lejárt padlószint, 
amelyen megtaláltuk a „fakolostor" használatának a vé
gét jelző, legkésóobi pénzérmét. 

A 93/2 szelvényben kibontottuk a „fakolostor" északi 
szárnya 1. helyiségében az 5., egyben legalsó szintet, amin 
viszont az épületegyüttes használatának kezdetét adó, azaz 
a legkorábbi pénzérme került elő. Ugyanebben a szelvény
ben mélyebben (a tatárjárás előtti kolostorudvaron, a KU 
3. szinten) a műhelykörzet újabb objektummal egészült 
ki. Ez a 02/56 objektum, ami egy újabb bronzöntő-gödör. 
Az 1993-ban feltárt harangöntő-gödörnél kisebb, új öntő
gödörben a korábban megfigyelt módon zajlott az öntés. 
Itt azonban a talpazatot kő helyett téglákból építették, erre 
helyezték a kb. 50 cm átmérőjű, maximum 30 cm magas 
tárgyat. Az öntőgödröt a nagy harangöntőnél eggyel 
korábbi periódusban, valószínűleg az ún. „Szent Gallen-i" 
típusú templom idejében használták, a 11. sz. végén. 

VÁLYI KATALIN 
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30Li .  Ősagárd, Rákóczi út 56-93. 
( Nógrád megye) R, Kk 
Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó szemléket folytat
tunk több napon át Ősagárd belterületén. A Rákóczi út 
73.  sz. ház kapualjában egy fúróaknát mélyítettek, mely
nek hányójából igen sok badeni edénytöredék került elő. 
A metszetfalból kiderült, hogy egy nagy gödröt bolygat
tak meg. Az 56„ 58„ 59.  és 67. sz. ház előtt a gerincveze
ték ásásakor több objektumot bolygattak meg. A beló1ük 
előkerült leletek egy része a badeni kultúrához köthető, 
míg a másik része késő középkori eredetű. A terület beépí
tettsége miatt feltárást nem tudtunk végezni. 

3 0 5 .  Paks, Gyapa 
(Tolna megye) Á, Kk 

BÁCSMEGI GÁBOR 

2003. március 24-én újra bejártam a tavaly azonosított 
templomhelyet. A szántott terület legmagasabb részén 
ismét sok építési törmeléket észleletem; a gyanítható 
templomhely NyDNy-i részén néhány 4-5 cm vastag, 
10 cm széles pelyvás anyagú vörös téglatöredéket talál
tam, a mészhabarcsos apró törmelék viszont az egész 
templomhelyen jelentkezett. Feltűnő, hogy a templom
nak helyet adó domb É-i, Gyapa felé lejtő oldalán több 
embercsontot találtam, mint az általában sűrűbb temet
kezésekkel jellemezhető D-i részén. A felszínen egy pré
selt bronzlemeztöredéket gyűjtöttem. 

A templomhelytó1 kissé ÉNy-ra fekvő kiemelkedé
sen szintén tavaly azonosított épülethely Ny-i oldalán 4-
5 nagyméretű, 8-9-10x17-18-20 cm-es téglát találtam; kör
nyékükön néhány belső peremgalléros kályhaszem
töredéket gyűjtöttem. A két kiemelkedés közti terület la
posabb, K-i felén kb. 5x10 m-es, jól elkülönülő területen 
egy tavaly nem észlelt törmelékes foltot figyeltem meg. 

2003. június 30. és augusztus 6. között feltártuk a 
középkori Gyapa templomát és temetőjének egy részle
tét. A félkörös szentélyzáródású, Árpád-k01i templom kül
ső hossza 10,5 m, szélessége 6,3 m, átlagos falvastagsága 
1 m. Alapozása döngölt agyag- és téglarétegek váltakozá
sával készült. Ebbó1 a legtöbb helyen 4 téglasornyi ma
radt meg mintegy 80 cm mélységben, a Ny-i fal alapozá
sából azonban 5 téglasornyi is megőrződött. Utóbbi fal
lal párhuzamosan, a hajó Ny-i részén hasonló techniká
val készült toronyalapozást tártunk fel, amely feltehetően 
behúzott tornyot tartott. Ez az alapozás még a templom 
használatának idején elpusztult, a bele- és rátemetett sí
rok tanúsága szerint. A felmenő falak téglából készültek, 
sok ablakszem-töredék pedig üvegezett ablakokra utal. 

Idén 44 sírban összesen 46 csontvázat tártunk fel. A 
templombelsóben - kizárólag a hajóban - 17 sírban 19 
váz nyugodott, a 8 bolygatatlan sír közül 6 itt került elő. 
A templom körüli temetőt fó1eg a szentélytó1 K-re kutat
tuk. Feltűnő a gyermeksírok szokatlanul magas aránya: a 
feltárt sírok majdnem felében (21) 14 év alatti gyerme
ket temettek el, a templomtól É-ra megfigyelt 5 sír közül 
4 gyerek volt. Leletet 13 sírban (27%) találtunk, ebbó1 3 

pénz, 10 pedig különböző viseleti elem (párta, veretes 
pártaöv, csontosöv, kapocs stb.). Külön említésre méltó 
az 5 db préselt bronzveretes ruhájú (?) 11. sz. gyermek
sír, valamint az 56. sz. sír csontosöv-készlete. 

Szórványként nagy mennyiségű viseleti elem került 
elő a temetkezésekkel megsemmisített sírok földjéből: 
fó1eg különböző díszítésű préselt bronz párta-, párta
öv- és ruhaveretek, továbbá csatok, gyűrűk, gombok, 
gyöngyök stb. A kartartást 31 esetben tudtuk megálla
pítani; legtöbbször, 9 esetben a test mellett kinyújtott 
kézzel temették el a halottakat. 

Az ásatáson részt vett Rácz Miklós (ÁMRK) és Batizi 
Zoltán. 

306.  Paks, Pál i-szőlők 
(Tolna megye) Kö 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Egy madocsai magángyűjtő által azonosított leló'helyen 
2003. október 8-án és november 14-én végeztem terep
bejárást. A Cseresznyés felé vezető kövesútról a Duna
menti tsz mögött lekanyarodó földesúttal pontosan szem
ben, a Páli-patak D-i oldalán húzódó, enyhe dombvonu
lat D-i végén, környezetébó1 jól láthatóan kissé kiemel
kedő magaslaton, az U alakban elhelyezkedő gazdasági 
épületek középső tagjával pontosan szemben, közepes sű
rűségben mészkő- és kevesebb téglatörmeléket figyeltünk 
meg. Köztük néhány római tégla darabját, embercsontot 
közepes sűrűségben, apróra vágva találtunk. A templom 
körül a faluhely egészen a tsz kerítéséig húzódik, a temp
lomtól É-ra azonban nem sokkal megszűnik. 

A Páli-szó1ők dűlőnév és a leló'helynek helyet adó 
domb aljában folyó Páli-patak feltehetően a középkori 
forrásokból nem ismert Páli falu emlékét őrizte meg. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

307. Paks határa 
(Tolna megye) B, LT, Ró, Kö, Tö, 1 
Dózsa Gy. u. 21 . :  2003.  május 15-30. között régészeti 
felügyeletet tartottunk. A szórvány római edény lelő
helyeként ismert telken nem került elő régészeti objek
tum a beépítés során. 

Dunakömlifd, Árpád u. 8.: 2003. április 30-án szórvány 
római sírkőtöredéket szállítottam a paksi múzeumba. 

Dunakömlőd, Bottyánsánc: 2003. március 19-én szór
ványként eló'került bronzkori bögrét ajándékoztak a Vá
rosi Múzeumnak. 

Dunakömlőd, Juhász-völgy: 2003. március 28-án te
rep bejárást végeztem a Dunakömlőd É-i vége fölött a 6-
os út alatt átfolyó, a Dunakömlődi főcsatornába folyó 
patak két oldala mentén. Ismeretlen korú, néhány cse
réppel jelzett kis leló'helyet azonosítottam. 

Gyapa, Blahér Kft. telephelye: 2003. május 15-én föld
munka során i-smét megb0lygatták a kelta temető úja�b 
sírját, ahonnan üreges bronz lábperectöredék, nagymé
retű, korsó alakú urna és egy kis, kannelúrázott falú 
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edény jutott a múzeumba. Május 20-án a helyszínelés 
során kiderült, hogy korábban kettévágott sírokból ke
rültek elő a tárgyak. 

A részben beépített területen fekvő temetőből elő
ször 1997-ben, istállóalap ásásakor találtak egy bronz 
lándzsacsúcsot, majd 1998-ban földbe mélyített tartá
lyok elhelyezésekor kerültek elő kar- és lábperecek, va
lamint néhány edénytöredék. Állítólag már 1975 körül, 
útépítéskor is találtak sírokat. 

Vácika: 2003. árpilis 29-én szó1őkapálás közben ke
rült elő egy szórvány 1553-as brandenburgi őrgrófi 
ezüstpénz. Eló1apja: JOHANNES (?) * D [EI] * G[RATIA] 
*MAR [CHIO] * BRAND [ENBURGIENSIS] ,  hátlapja: 
IVSTVS EX FIDE VIVI 1553. 

Vizes-dűlő (M6/M56 18. lh.): 2003. április 1 -jén is
mét bejártam a középkori egyházas falut, a nyomvonal
bejáráson tapasztaltaknál nagyobb területen találtam 
középkori leleteket. 

Vörösmalmi-árok felső folyása: A Gyapáról Kanacs
ra vezető úttól É-ra, a Vörösmalmi-árok Ny-i oldalán, 
szántott területen folytattam terepbejárást 2003. már
cius 24-én. Két, kis kiterjedésű őskori telepet azonosí
tottam. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

308. Panyola, Vásármező-domb 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) R, B, Sza, N 
Telefonos bejelentésnek köszönhetően értesültek a Jó
sa András Múzeum régészei arról, hogy az 1926 óta is
mert lelónelyen földmunkák folynak. A helyszíni szemle 
során megállapítottuk, hogy a dombnak már mintegy 
kétharmadát elhordták a panyolai gátba. A leletmen
tést 2003. június 10.-július 11. ,  illetve augusztus 25.
október 17. között végeztük. 

A Vásármező-dombnak - a leletmentés megkezdé
se előtt - mind a nyugati, mind a keleti felét elhordták, 
a legmagasabb részén, középen maradt meg egy mintegy 
40 m széles terület. A földmunkát végzők szerint itt még 
csak igen keveset szedtek le a humuszból. Mivel ezután 
még mintegy 50-70 cm-nyi humuszt kellett leszedet
nünk, az eredeti humuszvastagság 70-80 cm lehetett, 
ami elég meglepő tény annak fényében, hogy a domb 
tetején vagyunk. 

A lelónelyen több korszakban telepedtek meg. A leg
korábbi telepnyomok a kora rézkori tiszapolgári kultúra 
idejébó1 származnak. Említésre méltó tény, hogy Korek 
József 1960-as évekbeli jelentéseiben szerepelő neolit 
korszaknak semmi nyomát nem találtuk az általunk vizs
gált területen. A kora rézkor után következett a hunya
dihalmi csoport népének települése, amelyik az egyik 
legintenzívebb volt. Ezután a késő rézkori badeni, a kora 
bronzkori Nyírség-kultúra, majd a középső-késő bronzko
ri felsőszőcsi népesség következett. Egy szétszórt falu 
nyomait találtuk az időszámításunk kezdete-első évszá
zadai közötti időszakból. Utoljára a népvándorlás kor vé
gén lakták a Vásármező-dombot. 

Az ásatáson többnyire gödröket tártunk föl. Földbe 
mélyített lakóépületet csak az utolsó korszakból talál
tunk. Cölöplyuk is kevés volt, de ezt magyarázhatja a 
terület kopása is. Említésre méltóak még a beregsurá
nyi és csengersimai ásatásokról már ismert szögletes, 
átégett falú objektumok, amelyek rendeltetését nem is
merjük, a fenti két lelónelyen a 2-3. századi telephez 
tartoztak. 

Sírok is előkerültek: hat tiszapolgári sír, egy bod
rogkeresztúri(?) sír, egy hamvasztásos kora bronzkori 
sír, egy hamvasztásos császárkori sír?, illetve három mel
léklet nélküli, nyújtott helyzetű csontvázat tartalmazó 
temetkezés. Ez utóbbiak közül egy közelító1eg É-D-i, egy 
Ny-K-i, egy pedig K-Ny-i tájolású volt. A sírok a mai 
felszínhez közelebb feküdtek, emiatt a gépi földmunka 
mindegyiket többé-kevésbé megbolygatta. 

A rézkori sírok tájolását nehéz volt megállapítani, 
mivel az agyagtalaj szinte teljesen elpusztította a csont
vázakat. Mindenesetre közelító1eg K-Ny-i tengelyűek 
voltak. Gazdag edénymelléklettel és néhány obszidián
vagy kovapengével látták el a halottakat. Két női sírban 
rézspirálkarperec( ek) ékítették a halottat. 

A kora bronzkori sír szórt hamvas rítusú volt. Egy 
díszített edényének párhuzamát nem ismerjük. 

Szintén szórt hamvas rítusú lehetett a császárkori 
temetkezés. A gép találta meg egy kis korongolt tálka 
töredékeit, illetve még néhány cserepet. A néhány szem 
hamv alapján feltételezzük, hogy sírról lehetett szó. 

A lelónely több szempontból is jelentős. Egy rosszul 
ismert és kutatott területen (Szatmár) dolgozhattunk; 
összefüggő településrészleteket tártunk föl több korszak
ból; s végül egy sajátos természeti környezet, egy há
rom folyó (Tisza, Szamos, Túr) által rendszeresen elön
tött terület települési viszonyait vizsgálhattuk. 

A leletmentésen részt vett Bocz Péter ásatási tech
nikus és Mester Andrea gyűjteménykezelő. A feltárást 
konzultációs céllal meglátogatta dr. Patay Pál. 

ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNovns EszTER 

309.  Pákozd, Pákozdvár 
(Fejér megye) B 
A pákozdvári bronzkori erődített telepet Marosi Ar
nold 1930-ban ismertette, az ott végzett ásatásának 
eredményeivel együtt. A háromrészes várról vázlatos 
rajzot is közölt.19 1952-ben Nováki Gyula ismertette a 
várat Marosi Arnold említett közleményei alapján.20 
Újabb kutatás, vagy ásatás nem történt ezen a lelőhe
lyen. 

A vár Pákozd határának ÉK-i szélére esik. Pákozd 
központjától, a templomtól ÉK-re 4,7 km-re, Sukoró re-

19 MAROSI A.: A pákozdvári őstelep. ArchÉrt 1930,-53-73„ 280-
281.; MAROSI A.: A pákozdvári leletek. Székesfehérvári Szemle 
1932, 47-48. 

20 NOVÁKI Gv.: Fejér megye őskori földvárai. ArchÉrt 1952, 3-19. 
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formátus templomától ÉNy-ra 2,5 km-re van, a Velen
cei-hegység központi részének Ny-i szélén, az Angeli
ka-forrástól Ny-ra, légtávolságban 500 m-re. A forrástól 
piros kockával jelzett turistaút vezet a vár K-i, külső 
sánca mellé. A vár területére nem vezet be jelzett út. A 
vár DK-i, D-i széle alatt húzódik az Angelika-forrástól 
kiinduló mély Bodza-völgy. 

2003. március hónapban a terepmunka összesen 5 
napot vett igénybe. A várat felmértük, a vár területét 
áttekinthetetlen, sűrű, tüskés-bozótos erdő fedte, ami 
megnehezítette, lassította benne a haladást. Néhány ki
sebb részletébe az áthatolhatatlan és áttekinthetetlen 
bokros erdő miatt nem lehetett bemenni, ennek ellené
re a sáncokat és az őskori telep szélét jelentő hegypere
meket valamennyi helyen, a belső területeknek pedig 
legnagyobb részét sikerült felmérni. 

A vár három, sorban egymás melletti, jól elkülönü
lő részre oszlik. Mindháromnak különböző az alakja, a 
természeti adottságokhoz igazodva. A DNy-i, Ny-i olda
lon mindhármat a hosszan lefutó meredek hegyoldal 
védte, ezeken az oldalakon mesterséges erődítésnek 
nincs nyoma a felszínen. A belső terület mindhárom
nál DNy irányába enyhén lejt. A terület D-i végében 
van a legbelső várrész. DNy irányába lejtő, kiugró szé
les hegynyúlvány, vége felé kiszélesedik. Három oldal
ról meredek hegyoldal határolja, K feló1 a Bodza-völgy, 
ÉNy feló1 mély, természetes völgy húzódik fel az É-i vé
ge alá. A természetes hegyperem körbefut, csak az É-i 
végét védték magas sánccal. A sánc hossza 55, belső ma
gassága 1-1,5 m. Ezt a sáncot vágta át Marosi Arnold, a 
kutatóárok ma is nyitva áll. E várrész hossza 135, legna
gyobb szélessége 120 m. 

A következő, középső várrész az előzőtől ÉNy-ra 
fekszik, a kettőt a már említett mély, természetes ere
detű, 55-70 m felső szélességű völgy választja el. Ez 
a várrész egy DNy felől emelkedő rövid mellékvölgy
höz igazodva aránylag keskeny, hosszúkás alakú. ÉNy-i 
oldalán sánc fut végig, amely a K-i oldalon lekanya
rodik a belső vár sánca alá. A sánc magassága a leg
magasabb részen 2 m körüli, külső árok csak a K-i 
o ldalon van. A K-i oldalon egy nagy gödör mélyed a 
sáncba. E középső várrész hossza 190, legnagyobb szé
lessége 55 m. 

A harmadik, legnagyobb várrész É-ra, ÉNy-ra csat
lakozik az előzó'höz. D és DK feló1 külön védvonala nincs, 
itt a középső várrész sánca zárja le, Ny feló1 pedig az 
erősen hullámzó vonalú, természetes hegyperem hatá
rolja. É-i és K-i oldalát azonban a fennsík feló1 hosszan 
elnyúló sánc védi. A sánc magassága a belső oldalon 1-
1 ,5 m, a külső oldalon 2-2,5 m, előtte széles árok kíséri. 
A sánc az ÉNy-i oldalon fokozatosan átmegy mestersé
gesen levágott perembe, majd a meredek hegyoldal fö
lé érve megszűnik. E várrész hossza 260, legnagyobb 
szélessége 185 m. 

A várr�szek alaptgrületét a sánrnk � hegypgrnmek 
által behatárolt részek jelentik, a középső nagy völgy és 
a sáncok külső árka nélkül: 

Legbelső várrész 
Középső várrész 
Külső nagy várrész 
Összesen 

3 1 0 . Pál i ,  dombok 

1,07 ha 
0,81 ha 
2,44 ha 
4,32 ha 

TEREI GYÖRGY - NovÁKI GYULA 

(Győr-Moson-Sopron megye) U, R, B, Ró, Kö 
2003. április 3„ 13„ 16„ 18„ 26„ 28-án régészeti hatásta
nulmány elkészítése érdekében helyszíni szemlét tar
tottunk a leendő bányatelek területén. 

1. domb: Bejártuk a működő bányához csatlakozó 
területeket. A dombnak a meglévő bányagödör és a 
visszahumuszolt 0104/18 hrsz. rekultivált része mellett 
a tervezett bányatelek területén 50 m szélességben ész
leltünk régészeti jelenségeket, a lelőhely KDK felé to
vábbi 180 m hosszan volt követhető, közben mintegy 
100 m-re szélesedett ki. Jellemző felszíni leletanyag: neo
lit kerámia és kova magkő, rézkori-bronzkori kerámia, 
római kori házikerámia. A telekrész régészetileg erősen 
fedett. A leló'hely teljes hossza e szerint 500 m. A jelen
legi bányagödör szélein, különösen a lehumuszolt, de 
időközben elhanyagolt részen mindenütt észleltük az 
őskori település maradványait. 

Bányatelek É-i része: A bányatelek É-i részének kö
zepe táján, a bányatelek széle mentén a dűlőúttól 250-
400 m között, mintegy 150 m szélességben igen szórvá
nyosan észleltünk régészeti korokból származó edény
töredékeket. Egy őskori, római kori és talán egy közép
kori töredék határozható meg, feltűnő azonban két 
kovapengedarab jelenléte. 

A terület kiterjedését, összefüggéseit csak szondá
zással lehetne megállapítani. 

2. domb: A jelenleg működő bánya dombjától K fe
lé 120 m leletmentes, mélyebben fekvő sáv után emel
kedik a térképünkön 2. számmal jelölt domb. A szemle 
során csak a leendő bányatelek területére eső részt vizs
gáltuk, hossza itt 400 m, átlagos szélessége 110 m a lelő
hely ennél D-i irányban jóval nagyobb kiterjedésű. Kö
zépen majdnem összeér a 3 .  dombbal. A felszínen ész
lelhető leletanyag: őskori (bronzkori, esetleg neolit-réz
kori) és igen nagyszámú római kori edénytöredék. A te
rület régészetileg erősen fedett. 

3. domb: A leendő bányatelek É-i határa mentén, a 
2. dombtól É-ra elnyúló félkör alakban nyúlik be a te
lekbe a térképünkön 3 .  számmal jelzett domb. Hossza a 
telekhatár mentén 250 m, szélessége középen 130 m.  

Területén kevés őskori, római kori és  kora középko
ri edénytöredéket észleltünk. Morfológiája (szép szabá
lyos domb) és topográfiai helyzete (a két Rába parti, 
intenzíven lakott domb mögött) okán is védendő lelő
helyként kell kezelni, feltehetően az őskori és római ko
ri telepekhez tartozó temetőket rejti. 

Munkatái-sak: Szőnyi-Esztei- régész, Ritly Jenő g-yűj
teménykezelő. 

TOMKA PÉTER 
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3 1 1 .  Páty, Sasfészek-dűlő 
( Pest megye) ú 
2003 júliusában próbaásatást végeztünk a dűló'ben a 
0179/30 és 0179/31 hrsz. területein. A kutatást az indo
kolta, hogy az elmúlt években itt a felszínen római és 
középkori edénytöredékek és fémtárgyak kerültek elő. 
(A területtó1 keletre, mintegy 1 km-re került sor 1997-
1999-ben a TERMINÁL Rt. területén a kelta, római, avar, 
Árpád-kori temetők és egy római telep részleges feltá
rására.) 

A próbafeltárás során a mintegy 4 hektáros terüle
ten, a domb lejtőjén 6, egymástól 15-25 m távolságra 
lévő kutatóárkot húztunk gépi erővel. Az árkokban egy 
ÉNy-DK irányú kocsiút nyomvonalát találtuk meg, 
amely a domb oldalában a Sasfészek-tó irányába tar
tott. Ezenkívül a további jelenségek geológiai képződ
mények voltak. A gazos felszínen és a kutatóárkokban 
kevés újkori cseréptöredéket találtunk. 

3 1 2 .  Petneháza határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Szk? 

MARÓTI ÉVA 

Közös legelő: 2003. május 2-án helyszíni szemlét tartot
tam a terület É-i részén, ahol 1951-52 táján egy koron
golt, sárgásszürke, bikónikus edénykét - mely talán szkí
ta(?) - találtak. 

A most megmutatott lelőhely nagyjából É-D-i 
domb, D-i vége legelő. Ezen a homokos dombon, fó1eg 
azon a részen, ahol most a legelő van, de némileg az 
erdő alá is benyúlóan, szántás után zsákszám lehetett 
látni a cserepeket akkoriban. A K-i oldalon urnasírok 
látszottak, melyekbó1 az egykori megtaláló arra emlé
kezett, hogy tállal le voltak fedve. Viszonylag szabályos 
elrendezésűnek látszottak. Mindössze 20-25 cm mélyen 
lehettek. Ettó1 a résztó1 nem messze az erdő felé talál
ták a kis edénykét, amely most a múzeumba került. 

A lelóbelyen ma már nem látszanak cserepek. Vagy 
azért, mert benőtte a fű, illetve az akác, vagy azért, mert 
teljesen elpusztult. Mindössze egy kis obszidiánszilán
kot és egy kis bütyökfület találtunk. 

Nem zárható ki, hogy ez a lelóbely azonos azzal, 
amelyen 1933-ban Kiss Lajos eredménytelen ásatást vég
zett (Alispáni Jelentés 1933.II.97„ Alispáni Jelentések 
1938 .1 .94.) 

Vajai-főfolyás kanyarja: A múzeumi régi dokumen
tációból kiderült (Adattár 89.21 .) ,  hogy a közelben neo
lit leleteket találtak. Ezt a helyet akartuk megnézni, de 
ezen a részen most legelő van. A közeli magas, szántott 
dombhátat néztük meg. A dombon a dűlőút mellett egy 
tanya állhatott, annak maradványai vannak a szántás
ban. A viszonylag nagy területen teljesen szétszórtan 3 
db jellegtelen őskori cserepet gyűjtöttünk. 

Szederjes: A Vajai-főfolyás és a nyírmadai országút 
(földút) találkozásától-ÉNy-ra található a Szederjes ne
vű rész, ahol 1908-ban kelta vaseszköz-lelet került elő. 
1989-ben, amikor a lelóbelyet meg akartuk nézni, tarló 

volt rajta. Így nem láttunk semmit. Most az egész domb
háton nagy mennyiségben van bronzkori cserép. Első
sorban az első, D-i teraszon sok a lelet. 

3 1 3 .  Pécs , Dóm tér 
( Baranya megye) Ró 

IsTv ÁNovns EszTER 

2003. július 4-én hivatalos bejelentés érkezett a Bara
nya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti osztá
lyára. Az új sírkamra boltozatát egy feltételezhetően ko
rabeli rablás megbontotta, így az V. számú sírkamra a 
jelenlegi építési munkák során váratlanul beomlott, és 
egy új sírkamra nyílt meg. 

A lelőhely Pécsett a Dóm téren van, a székesegy
háztól és az V. számú sírkamrától DK-re, közvetlenül az 
1782-ben épült káptalani levéltár épületének homlok
zata előtt, illetve bejárati lépcsője alatt. Újkori bolyga
tást jelent a 20. század elején épült, vasbeton elemeket 
is alkalmazó Möller-alagút és az V. számú sírkamra be
mutatóhelyének alapozása, mely jelenleg készül. 

A burkolat alatt újkori, köves, laza betöltés találha
tó, melyet a víz mélyen átjár. Ez a betöltés kevéssé al
kalmas metszetfalak megtartására, amit az V. számú sír
kamra bemutató épületének készítése közben történt 
többszöri beomlás is bizonyít. Korábbi tapasztalatok 
alapján a betöltés felső részén újkori leletanyag várha
tó, míg lejjebb esetleg középkori sírok kerülhetnek elő. 
A legalsó részben 3-4 m-re a felszín alatt van a sírkam
rák szintje, alatta pedig az egykori pannonhomokos üle
dék elbányászott helye található, mint betöltődött ré
teg. Őskori lelóbelyet, vagy leleteket a környéken folyt 
ásatások során eddig nem találtunk. 

A sírkápolnának valószínűleg már csak az alapjai 
vannak meg, felmenő falai legkésó'bb a középkori Szath
máry-palota építése idején megsemmisültek. Észak fe
lé néző apszisa alapjának egy része a munkálatok során 
kibukkant a föld alól, illetve attól K-re és ÉK-re terrazzo
padló maradványai láthatók. A sírkamra ÉNy-i oldalát 
és tetejét érte el a bemutató épület alapozása számára 
ásott gödör. A sírkamra teteje egy helyen - ahol a kora
beli rablás volt - beomlott. A kápolna feltételezhető ma
radványainak nagy része még föld alatt van, alakja azon
ban kikövetkeztethető. 

A sírkamrában két, egymástól rácsos téglafalazás
sal elválasztott sír láda volt. Másodlagos helyzetben ösz
szekevert emberi csontok, és állattetemek is voltak bent. 
A vakolaton tudatos bekarcolás és mocskolás nyomai 
voltak. A sírkamra bejáratának szerkezete j elenleg még 
nem teljesen kivehető. 

3 1 Li .  Pécs, Dóm tér 
( BuraAya megye) Kö 

KÁRPÁTI GÁBOR 

A pécsi püspöki palota nyugati homlokzata mentén egy 
36 m hosszú, 90-100 cm mély árkot ástak gázvezeték 
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fektetése céljából. Az árok vonalát két nagyobb szakaszra 
osztja a téren húzódó balusztrád. A támfalként is funk
cionáló balusztrád által elválasztott szakaszok szintkü
lönbsége kb. 2,5 m, az árok É-D-i irányú. 

A nyomvonal jelentős részét (18 m) már 1922-ben 
feltárták. Az akkori ásatás mélysége és felülete is jóval 
meghaladta a mostanit. Ezzel összhangban a 2003. szep
tember 23. és október 6. között végzett megelőző feltá
ráson a következő megfigyeléseket tudtuk tenni. 

A már korábban feltárt területen a visszatöltött föld
réteget ástunk ki, benne szórvány középkori (15. sz.) ke
rámiával és csontokkal. 

Közvetlen a palota lábazatánál, az ÉK-i mellékbejá
ró lépcsőzetétől D-re, a K-Ny-i irányú falat mi is megta
láltuk. Ezt a falat 40 cm szélességben ki kellett vájnunk 
a gázcső nyomvonala miatt. 

A tér korábbi burkolatának vélt kisméretű (20x20x4 
cm) égetett, vörös színű téglákat mi is megtaláltuk. Ala
pozásuk sárga homok volt. A felette lévő földréteg szór
vány kerámiát és csontanyagot tartalmazott. 

Az 1922. évi feltárás vezetője, Szőnyi Ottó említ há
rom, egyenes vonalon fekvő négyszögletes alapozást, az 
egyiken egy töredékes kőkoronggal. Ő csak sejteni vélte 
az ezzel a sorral párhuzamosan fekvő párokat, melyek 
közül egy, az elóobiektó1 D-re eló'került. Méretei meg
egyeznek a Szőnyi által talált töredékes darabéval: 30 
cm magas és 5 8  cm sugarú. A most eló'került kó'korong 
egészben volt, kiemelésekor azonban megrepedt, majd 
eltört. Darabjait a pécsi bazilika nyugati kapujánál lévő 
szabadtéri kőtárban helyeztük el. A kó'korong a mai já
rószinttó1 62 cm mélységben volt, és a palotától 4 mé
terre keletre feküdt. A kövön feliratot, jelet, csapolás
nyomot nem találtunk. 

A vezeték nyomvonalát keresztező balusztrád É-i ol
dalán, három egymással párhuzamos és egymásnak tá
maszkodó K-Ny-i irányú fal jelentkezett. A legnagyobb 
vastagsággal bíró szabálytalan alakú kövekbó1 és téglá
ból rakott fal közvetlen a mai támfal mögött helyezkedik 
el az északi oldalon. A tér szintkülönbségébó1 adódó föld
tömeg nyomásának levezetésére szolgálhat. A 85 cm vas
tagságú fal fehér, meszes kötőanyaga ugyanis nagyon 
szilárd tömböt képez. Ennek a falnak a részbeni megbon
tásából kiderült az is, hogy a mai (19. sz. végén emelt) 
balusztrád építményére hátulról nyomás nem neheze
dik. A falat 290 cm mélyen kibontottuk, alapozását még 
ekkor sem értük el. A fehér anyagú falban 160 cm mély
ségben egy 10 cm átmérőjű lyukat találtunk. 

Közvetlen a fehér kötőanyagú falnak támaszkodik 
tőle északra egy köves, sárgás kötőanyaggal rakott K -
Ny-i irányú fal. Ennek szilárdsága már jóval gyengébb. 
A szélessége is szerényebb (50-55 cm) .  Viszont alapo
zási mélysége ennek a falnak is legalább olyan mélyen 
van, mint az előzőnek. 

Az elóobi két falnak egy 54 cm széles téglafal tá
maszkodik, iFánya K-Ny-i. 

A balusztrád déli oldalán a földmunkák közben ke
rámia egyáltalán nem került elő, csak néhány szórvány 

csont. Közvetlen a gáz főnyomócső bekötési helye előtt 
egy 160 cm széles, sárga anyagba rakott, K-Ny-i irányú 
kő- és téglafalazás került elő. A fal széleit szabályosan 
faragott és rakott kváderkövek zárták le. A déli oldalon 
még vékony vakolatréteg fedte. 

KIKINDAI ANDRÁS 

3 1 5 . Pincehely, Széchenyi utca 73 .  
(Tolna megye) 1 
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum értesítést kapott, hogy 
a fenti telken villanykábel bevezetése miatt ásott árok
ban csontvázat találtak. 2003. július 15-én helyszínen 
leletmentést végeztünk. 

A sír a telek középső részén, egy nagyobb méretű 
dombon került elő, a kerítéstó1 mintegy 28 m-re. A ga
rázs mögötti L alakú árokszakaszban, egy téglalap ala
kú sírgödörben bontottuk ki az árokásás után is a he
lyén maradt csontokat. A koponya és a bal váll a felkar
csonttal, valamint az alsó lábszárcsontok maradtak a he
lyükön. A sírban semmiféle leletet nem találtunk. A sír
gödör lekerekített sarkú téglalap formájú, a felszínhez 
mérve 60 cm mélységű volt. Tájolás: DNy-ÉK. 

Munkatárs: Tövisháti Béla restaurátor. 

3 1 6 .  Polgár, Kása-Halmi-dűlő 
( Hajdú-Bihar megye) U 

Vrzr MÁRTA 

2003. április 14-26. között a Déri Múzeum Régészeti 
osztálya az M3-as autópálya Polgár-Görbeháza közötti 
175-187 km-szakaszán, a Kása-halmi-dűlő leló11elyen 
(176+170p-76+250 km-szakasz), 18x75 m-es nagyságú 
felszínen leletmentő feltárást végzett. A lelónely az épü
lő autópálya-szakasz régészeti szakfelügyelete során ke
rült elő. 

Az 1350 m2-es területen gépi és kézi erővel közel 
780 mJ földet mozgattunk meg, aminek eredményekép
pen 14 régészeti objektumot tártunk fel. A régészeti je
lenségek (12 gödör, 5 cölöplyuk) a középső neolitikum 
idejéből származnak, melyek az alföldi vonaldíszes ke
rámia kultúrájához tartozó telep periférikus egységei 
lehettek. Ezzel tovább bővült a Polgár környéki AVK le
lónelyek száma. 

A leletek a Déri Múzeum Régészeti gyűjteményébe 
kerültek. 

Munkatársak: Bényei Zsolt technikus, Rák Rezső fo
tós. 

NAGY EMESE GYÖNGYVÉR - SZABÓ LÁSZLÓ 

3 1 7. Pomáz, Holdvilág-árok 
(MRT 1 3 /  1 k. 2 3 /  17 l h . )  
( Pest megye) Kk 
2003 nyarán és kora őszén hitelesítő ásatást végeztünk 
Pomáz külterületén, a Holdvilág-árok néven nyilvántar
tott régészeti lelőhelyen, elsősorban azokon a részeken, 
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ahol eddig még régészeti kutatás nem folyt. A Nagyszikla 
alatti részen kutatóárokkal (az 1981. évi ásatás terüle
tén), a kürtő feletti területen szondákkal kezdtük el a 
feltárást. 

Az 1981-es ásatás szelvénypontjait, az akkori 0 pon
tot, illetve szintet (a barlangbejárat küszöbszintje) mi is 
viszonypontként használtuk. Három, illetve öt réteget 
sikerült megkülönböztetnünk a 2,20x3,60 m méretű ku
tatóárokban. A felső, laza 5-10 cm-es, majd átlagban 
20-30 cm-es vastagságú apróköves réteg alatt cca. 3 mé
terig egy sötétbarna homogénebbet, 3-3,8 méter közt 
egy sötétbarna réteget közepes kövekkel, 3,8 m alatt (je
lenlegi feltárási mélység 4,10 m) pedig egy barna réte
get közepes és annál nagyobb kövekkel. A felső réteg
ben néhány állatcsont és faszéndarab volt (akárcsak a 
81-es hasonló mélységű rétegben) . A mélyítésnél há
rom belül mázas (sötétbarna, de szürkésre oxidált máz 
felsőréteggel, kívül szürkés-sárgás fehér színű) apró, vé
konyfalú oldaltöredék került elő. A 17-18. századi kerá
miadarabok valószínűleg annak az edénynek a töredé
kei lehettek, melynek darabjait 1981-ben is megtalál
ták. 3,85 m-es mélységben a fal melló1 egy 5-7 cm nagy
ságú vassalak került elő. 

3 ,50 m-ig fordultak elő különböző állatcsontok 
(nagyrészt töröttek). Egy részük kisebb rágcsálóké, a na
gyobbak java (koponyarész, állkapcsok, bordák, végta
gok részei, csigolyák, szarv) valószínűleg szarvasmarhá
hoz tartozhattak. A csontok egy része égett volt, több 
darab közülük fényes felületű. A megkutatott területen 
több helyen dokumentáltunk hamus, faszenes foltokat, 
kormos köveket. 

A sziklafal faragott repedésének felső része melló1 
került elő egy megmunkált, odagurult nagyméretű kő, 
mely valószínűleg egy kaptárfülke része lehetett. 

A Nagysziklafal feletti teraszon a „Csúcsos-szikla" 
mögötti rést ástuk ki a kaptárfülke alatt. Mindenütt 20-
100 cm mélységig porhanyós laza újkori beszóródás volt 
megfigyelhető, néhány éves/évtizedes emlékekkel. 

Valószínűsíthető, hogy a Nagyszikla alatti térségben 
a négy méter mély kutatóárokkal még nem sikerült elér
nünk a bányafeneket, illetve az anyasziklát. Az ásatás 
folytatásának szükségességét elsősorban a kézi erővel 
faragott kőfal további, eddig fel nem tárt részekre való 
húzódása és az előkerült leletek indokolják. 

Konzulens: Gömöri János. 
Munkatársak: a Troglonauta Barlangász Egyesület 

tagjai, Sima Gábor, Horváth Frigyes, Sczuka Attila, Grócz 
Zsolt és Szörényi Levente . 

REPISZKY TAMÁS 

3 18 .  Pócsmegyer, református templom 
( Pest megye) Kö 
2003. március 3-án a református templom falai mentén 
régi falak jelentkeztek a 2002 őszén, a templom felújítá
sakor ásott árkokban. Másnap Hamerli György mérnök 
úrral helyszíni szemlét tartottunk. 

A templom falai mentén kívül és belül, a falakkal 
párhuzamosan ásott, úgynevezett szárítóárkok közül a 
kívül levőket már betemették a helyszínelés időpontjá
ban, így azokat nem láttam, csak a belső térben lévőket. 

Megkaptam a jelenleg álló templom alaprajzát és a 
kiásott árkokat feltüntető rajzot, melyen az árkokban 
előkerült falszakaszok is szerepelnek. A belső árkokban 
jelentkező falszakaszok szélessége, falazási módja arra 
utal, hogy a falak két építési periódushoz tartoznak. Az 
előkerült rövid szakaszok miatt az alaprajzokat nem le
het rekonstruálni. Az eló"került falakat a mérnök úr fel
mérte és a templom alaprajzába berajzolta. A belső tér
ben - az ideiglenes világítás segítségével - fotókat ké
szítettünk a falakról. 

Mivel sem a templom belső terében, sem a külső 
részeken nem volt mód régészeti kutatóárkokat nyit
ni, így megelégedtünk az előkerült falak dokumentá
lásával. 

A második helyszínelésre - kérésemre - megtisztí
tották az előkerült falakat a dokumentáláshoz. Az ár
kokból a falakat datáló leletanyag nem került elő: több 
helyró1 emberi csontdarabok, néhány vasszög és edény
töredék és egy ép, 21x15x5 cm-es tégla látott napvilá
got. (Az egyik edénytöredék talán 12.  századi.) 

Az előkerült falak minden bizonnyal az MRT 7. k. ,  
22/13 lelónelyénél említett középkori templom marad
ványai lehetnek, melynek történetéró1, alaprajzáról saj
nos kevés adat áll rendelkezésünkre. 

3 1 9 . Pusztacsó határa 
(Vas megye) Ő, Ró, Á, Kö 

MARÓTI ÉVA 

Terepbejárással 2003 májusában átvizsgáltuk a tele
pülés egy részét. A bejárásra kijelölt területek közül a 
081/1 hrsz. alatti telek falu felé eső részén római kori 
és Árpád-kori kerámiát találtunk. A leletek elhelyez
kedése és sűrűsége alapján feltételezhető, hogy a lelő
hely DK-i irányban folytatódik. A másik, terep bejárás
ra kijelölt terület a vegetáció sűrűsége és jellege miatt 
j árhatatlan volt. 

A település Benkeháza-major elnevezésű részén a 
bejárásra kijelölt területek (hrsz.: 068, 07611, 076/2, 076/ 
3) közül nagyjából 2/3-a a vegetáció sűrűsége vagy jel
lege, illetve a törmelékes felszín miatt járhatatlan volt. 
A 076/1 hrsz. alatt futó telken pár darab, pontosabban 
meg nem határozható középkori kerámiát, és nagyobb 
mennyiségben őskori és római kori anyagot találtunk a 
frissen vetett szántón. 

320 .  Pusztahencse, Templomdomb 
(To lna megye) Kö 

lLON GÁBOR 

A Templomdombon már Wosinszky említi a középkori 
templom helyét, Wallner Ernő 1958-as cikke szerint ek
kor még juhakol és ház volt a helyén. A lelónelyről ta-

27/.J, 
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valy találtak rengeteg csontvázat emésztő ásása közben. 
2003. április 18-án megtekintettem a helyszínt a Pozso
nyi u. 104. sz. alatt. A kb. 5x3 m alapterületlí, 2 m mély, 
felfelé szlíkülő falú emésztő a hátsó udvar É-i részén 
Ny-K irányban húzódó gazdasági épületek és a lakóház 
szögletében fekszik. A keményre taposott felszínen csak 
elvétve található apró embercsont és építési törmelék. 
Az udvar végében, a patakra lejtő domboldalon, a fris
sen szántott kertben nagy mennyiséglí középkori csere
pet és állatcsontot, köztük feltlínően sok mázas kerá
miát gylíjtöttem. A házat 1950-ben, a kiskonyhát pedig 
az 1980-as évek elején építették, s mindkét alkalommal 
kerültek elő embercsontok. A hátsó udvaron található 
kút ásásakor viszont nem találtak sírokat. A D  felé szom
szédos ház (Pozsonyi u. 106.) az 1960-as évek elején 
épült, itt is találtak sírokat. 

32 1 . Püspökhatvan határa 
( Pest megye) Pa, Kö 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Takács-hegy: 2003. március 30-31-én végeztünk terep
bejárást a lelónelyen. A 2002 decemberében felszán
tott hosszú földhát északi oldalán, az erdő mentén 
mintegy 25 m széles sávban, világosbarna talajban ta
láltunk leleteket, leginkább a tábla déli szélén álló vad
lestó1 50-50 méterre eső területen. A domb déli lejtő
jén, a humuszos talajban csak egy-két szilánk került elő. 
A több ezer darabból álló leletanyagban rendkívül sok 
eszköz (magas vakarók, aurignaci retusú pengék, árvé
só'k, fúrók tompított pengék, Gravette-hegyek és egy vál
las hegy), penge és magkő található, melyek alapján a 
lelőhely a korai gravetti jelleglí leletanyagok közé sorol
ható. A felszínen heverő nagy mennyiséglí kőeszköz 
miatt a kultúrréteg valószínlíleg elpusztult, maradvá
nyai esetleg a dombhát déli oldalán lennének feltárha
tóak. 

Az őskó'kori leletkoncentrációtól keletre egy kisebb 
kiemelkedésen egyetlen középkori vas lándzsahegy ke
rült elő. 

Viszoki-hegy: 2003. március 31-én a száraz, igen ke
mény mélyszántás rögeiben mecseki és dunántúli 
radiolaritból, illetve obszidiánból készült szilánkokat 
gylíjtöttünk az erdő sarkán álló vadles és a földút mel
letti bokorsor közti lejtős területen. A szilánkanyag kö
zelebbró1 nem keltezhető, a dehidratált obszidiánszilánk 
alapján kora valószínlíleg felső paleolitikus. 

MARKÓ ANDRÁS 

3 2 2 .  Rákóczifa lva, Kengyelpart 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, Sza , Ge, A 
A MOL „Kengyel-Észak gázmező termelésbe állítása" 
projekt-címmel 16 km-es gázcsövet fektetett le Kengyel 
és Martfü között - át.szelve Kengyel, Szolnok, Rákóczi
falva, Rákócziújfalu és Martfü határát. A terepbejárás 
során a gázcső nyomvonalában 11 lelónelyet találtunk. 

A feltárásokat 2003 augusztusában és szeptemberében 
végeztük. 

6. sz. lelónely: A gázcső egy rendkívül intenzív le
lőhelyen futott keresztül, de annak csupán a legkele
tibb, a természetes parttól távol eső szakaszán. Ezért a 
megkutatott több, mint 1000 m2-en két csoportban 
mindössze 77 objektum került elő. A kutatóárok É-i 
végében 3 késő avar kori objektum volt: egy földbe mé
lyített, négyszögletes épület, egy kisebb gödör és egy 
árokrészlet. 

A kutatóárok déli végében késő szarmata-hun kori 
teleprészlet került elő, annak 74 objektuma. Az objek
tumok döntő többsége (52) gödör volt, ebbó1 27 igen 
mély, szabályos méhkas alakú. A további tárolóvermek 
között rendkívül mély, óriási gödrök is sorakoztak - ezek 
valószínlíleg kutak voltak, de a halastó közelsége miatt 
2 méteres mélységnél lejjebb sehol sem tudtunk bonta
ni a talajvíz miatt. 

Az objektumok között egy négyszögletes, földbe mé
lyített, centrális tartóoszlopos szarmata ház, egy hat osz
lop hellyel jelzett szarmata épület, valamint egy szabad
téri kemence, több árokrészlet és több, építményként 
nem értékelhető oszlophely is volt. 

A jellegzetes szarmata leletanyaggal bíró gödrök kö
zött 4 olyan gödör is volt, melyek leletanyaga túlmutat 
e korszakon, ezekben germán típusú fazekak töredékei, 
besimított díszlí úgynevezett hun korsó töredékei, apró 
vastárgyak és egy kétsoros csontféslí töredéke került elő. 
Ezeket a gödröket korai népvándorlás kori germán, ge
pida objektumoknak tartjuk. 

A 4-5. századra keltezhető szarmata objektumok
ban szürke korongolt és kézzel formált durva kerámia 
volt. Feltlínően kevés a terra sigillata utánzatok száma, 
azok is csak apró töredékek formájában kerültek elő. 
(Valódi terra sigillata nem is volt.) 

A lelónely délen összefügg a 9. sz. leló11ellyel. Je
lenleg a település két részlete között egy kb. 6 m széles 
vízelvezető árok fut, melyet a halastó létesítése során 
ástak ki. 

9. sz. lelónely: A lelónely a 6. sz. lelónelyen megta
lált késő szarmata-korai népvándorlás kori település
részletnek a délkeleti széle. A 100 méter hosszan (vagyis 
600 m2-en) lehumuszolt cső-nyomvonalnak csak az észa
ki (6. lelőhely felé eső) 60 méteres szakaszában voltak 
régészeti jelenségek, itt 21 objektum került elő. 

Az objektumok közül 12 gödör, ezek mindegyike 
mély, leginkább méhkas alakú, késő szarmata objektum 
volt. Hasonlóan szarmata kori egy keskeny, kisméretlí, 
centrális tartóoszlopú, földbe mélyített épület. 

A lelőhely északi végében rá bontottunk egy óriási, 
feltlínően mély, lépcsőzetes falú objektumra, melynek 
a legalján, a gödör oldalfalába bevájva, tapasztott ke
mencét alakítottak ki . A leletanyag tanúsága szerint ezt 
a fütőgödör-kemence együttest a korai népvándorlás 
kori gepidák készítették. 

A leló11ely déli végében, egy szarmata gödörre ráás
va került elő egy avar kori női sír. A K-Ny tájolású, 

275 
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négyszögletes, mély sírgödörben - a fanyomok alap
ján - (deszka)koporsóba helyezett váz feküdt. Kevés 
mellékletét két vascsat, néhány gyöngyszem és egy or
sógomb képezte. A váz lábánál kiskérődző- és madár
csontok voltak. A bontás során megfigyeltük, hogy a 
koporsóra ló végtagokat (koponya nélküli lóbőrt?) fek
tettek. 

Szintén a lelónely déli végén a humuszban újkőko
ri, AVK korú cserepek sűrűsödtek, de a vastag humusz 
miatt a sárga altalajba csak egy bizonytalan, szabályta
lan, sekély gödör mélyült. 

Munkatársak: Cseh János, Kertész Róbert, Tárnoki 
Judit régész, Jordán Viktória régészhallgató. 

323 .  Rákóczi falva, Szabadság tér 1 .  
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) B 

CSÁNYI MARIETTA 

A falu központjában lévő általános iskola udvarán sport
pálya építése közben 2003. május 16-án bronzkori ur
nasírra bukkantak. A munkát felfüggesztették, amíg a 
helyszínre nem értünk. Örömmel állapítottuk meg, hogy 
az urnasír csaknem érintetlen. Éppen csak a sír tetejét, 
azaz az urna peremét bolygatták meg a földmunka so
rán. Kerek gödörben függó1eges helyzetben lévő urna, 
mellette kis bögre töredékekben. Az urnát fedő tál da
rabjai az urna aljában a hamvak között kerültek elő. A 
sír a díszítetlen urna, a tál és a bögre stílusjegyei alap
ján a késő bronzkori halomsíros kultúra idejére keltez
hető. 

A leletmentésen segítségemre volt Hegedűs Gab
riella gyűjteménykezelő. 

CSÁNYI MARIETTA 

32Li .  Rákócziújfa lu ,  Felsővarsány 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, B,  Sza, A, Ge 
A MOL „Kengyel-Észak gázmező termelésbe állítása" 
projekt-címmel 16 km-es gázcsövet fektetett le Ken
gyel és Martfű között - átszelve Kengyel, Szolnok, Rá
kóczifalva, Rákócziújfalu és Martfű határát. A terep
bejárás során a gázcső nyomvonalában 11 lelőhelyet 
találtunk. 

A gázmező 12.  sz. lelőhelyén a gázcső egyenes vo
nalban halad tovább délkelet felé, eltávolodva a halas
tótól, egyben a Cseber-ér eredeti magaspartjától. A te
repbejárás során ezen a területen cserepeket nem ta
láltunk, azonban az árok kiásása után, annak metszet
falát végignézve több beásásra lettünk figyelmesek. A 
foltokra rá bontottunk és összesen 8, egymástól jelen
tős távolságra lévő objektumot találtunk. Az árok ket
tévágott egy gödröt, mely a tiszai kultúrába tartozott. 
A gödörbe beleásva valamint annak szélén, egy 8x8 
m-es szelvényben összesen 3 korai népvándorlás kori 
gepida sírt, illetve temetőrészletet találtunk. Az egyik 
sírt kismértékben megbolygatta az árok, a másik kettő 
pedig vagy rablott volt vagy állatjáratok által volt fel-

dúlva. A két épebb sír Ny-K tájolású felnőtt (férfi) sír
ja volt, kevés melléklettel, köztük vascsat, vaskés. Az 
egyik váz koponyája valószínűleg torzított volt. A har
madik, kisméretű sírgödörben a csontoknak csak na
gyon elporlott maradványait találtuk, valószínűleg 
gyermek vagy csecsemő sírja volt. Ebben csontfésű ap
ró töredékei, vaskés és egy besimított díszű, ép füles 
edény került elő. 

A temetőrészlettó1 mintegy 20 méterrel DK felé egy 
avar harcos sírjának részlete esett az árok vonalába. A 
K-Ny tájolású sírban összesen 26 melléklet volt, a vere
tes öv veretei és csatja mellett csont tarsolyfüggesztő, 
több vaskés, vasár volt az eltemetett halott derekánál. 
Fejénél ezüst halántékkarika feküdt, bal oldala mellé 
pedig egy kb. 120 cm hosszú vaskardot helyeztek. Lábá
nál füles kengyel volt, egyetlen darab, de ebben nem 
lehetünk biztosak, mert az árokásó a sírgödör lábrész 
feló1i végét bolygatta meg. (A kiásott földet átszitáltuk, 
de további kengyelre utaló nyomot abban sem talál
tunk.) A sírban több, meghatározhatatlan, rozsdás vas
tárgy is volt. A sírt rablás nem bolygatta. 

Az árok falában egy sekély kora bronzkori (Makó
kultúra) gödör, valamint egy földbe mélyített, hosszú 
és keskeny szarmata épület nyomai mutatkoztak még. 

A vezeték árkának (a csatornától számolt) 540. mé
terénél az árokásó megsemmisített egy kora bronzkori, 
a Makó kultúrába sorolható urnás-hamvasztásos sírt. 
Több edény összetört darabjait (nagyméretű urna, fe
dőtál, kisebb bögrék) valamint emberi hamvakat szed
tünk össze a kidobott földbó1, az árokban a sír foltja azon
ban sehol sem látszott, az 1 méter széles árok azt min
denestó1 elpusztította. 

Munkatársak: Cseh János, Kertész Róbert, Tárnoki 
Judit régészek, Jordán Viktória régészhallgató. 

CSÁNYI MARIETTA 

3 2 5 .  Rákócziújfa lu ,  Kengyel-dűlő 1 .  
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U,  LT, Ge, Sza , Á 
A MOL „Kengyel-Észak gázmező termelésbe állítása" 
projekt-címmel 16 km-es gázcsövet fektetett le Kengyel 
és Martfű között - átszelve Kengyel, Szolnok, Rákóczi
falva, Rákócziújfalu és Martfű határát. A terepbejárás 
során a gázcső nyomvonalában 11 lelónelyet találtunk. 

A gázmező 7. sz. lelónelyén, a halastó déli végénél a 
magaspart eltávolodik a gázcső nyomvonalától, ennek 
a lelőhelynek is az igazán intenzív része kívül esett a 
feltárt területen. 200 m hosszan - a rá bontásokkal együtt 
- összesen 1138 m2-t kutattunk át, mindössze 32 objek
tumot tártunk fel. A nyomvonal teljes hosszában elszór
tan újkőkori, AVK gödröket bontottunk ki. Foltjuk nem 
rajzolódott ki a fekete altalajban, csak paticsszemcsék 
és edénytöredékek utaltak a beásásra. Ezekre a „lelet
csoportosulásokra" rábontva összesen 11 bizonytalan 
körvonalú, sekély, szabálytalan alakú, de gazdag-és vál
tozatos leletanyagot tartalmazó gödröt találtunk. A 
humuszolt terület közepe felé egy hosszúkás, mélyen 
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földbe ásott, de sem cölöplyukat sem tűzhelyet nem tar
talmazó kelta épület került elő. Az ásatás legszebb ob
jektuma két földbe mélyített, majdnem négyzetes ala
kú, cölöpszerkezetes gepida ház volt. A nyomvonal déli 
felében a késő szarmata, gödrökbó1 és árkokból álló te
lepjelenségek sűrűsödtek. Az egyik AVK korú gödörbe 
egy szabályos, kerek, Árpád-kori gödör volt beásva. 

Munkatársak: Cseh János, Kertész Róbert, Tárnoki 
Judit régész, Jordán Viktória régészhallgató. 

CSÁNYI MARIETTA 

3 26 .  Regéc, vár 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö, Kú 
2003-ban döntően a keleti várfal északi és középső sza
kaszának környezetében dolgoztunk. Az északi szaka
szon, az úgynevezett „Felsővár" területén végre sikerült 
pontosan meghatározni a 15 .  sz. végén emelt, a 17. sz. 
közepén teljesen kidó1t harmadik periódusú keleti vár
fal külső síkját. A fal alig emelkedik a sziklafelszín fölé, 
a Felsővár déli végénél pedig egy hosszabb szakaszon 
teljesen hiányzik. A középső vár északi részénél a fal
mag ugyan megvan, a külső sík azonban - egy rövid 
szakasz kivételével - hiányzik. 

A középső vár északkeleti helyiségeiben a baleset
veszély miatt egyelőre nem dolgozhattunk, ezért az 
északkeleti helyiségektől délre eső, jobb állapotú terek 
feltárását végeztük el részben. Kiderült, hogy az észak
keleti helyiségeket magába foglaló háromszintes épü
letrész valószínűleg a középső vár legkorábbi épületei 
közé tartozik, hiszen a tó1e délre eső helyiségek falai 
utólag épültek hozzá. Mindamellett ez az épületrész sem 
lehet idősebb a 16. sz. első felénél, mert falaiban má
sodlagos felhasználású kőfaragványok vannak. A tó1e 
délre eső épületrész egyemeletes, háromosztatú egység. 
A három földszinti helyiség (középen egy pitvar, két ol
dalán egy-egy sáfárház) közül kettőt teljes egészében, 
egyet félig tisztítottunk meg az omladéktól. A kutatás
nak külön jelentőséget adott az a tény, hogy az északi 
sáfárház feletti helyiségben sejtettük a regéci vár „Bo
kályos házát". A feltételezést a feltárás eredményei iga
zolták: az omladékból igen nagy mennyiségű bokálytö
redék került elő. A bokályok mellett más leletanyag alig 
volt a vizsgált területen, azonban ezek közül kiemelen
dők a nagyobb tömegben előkerült gömb alakú, vastag 
üvegbó1 készült „tüzes labdák''. 

A pitvarból nyíló tagozat nélküli kőkeretes ajtókból 
csak csekély maradványok kerültek napvilágra, a kőke
retek jó részét a jelek szerint korábban kifeszegették. 
Az északi sáfár ház északkeleti sarkából kicsiny, egy sár
ba rakott fallal utólag leválasztott terecskét - bizonyára 
árnyékszéket - tártunk fel, egyelőre csak részben. 

Kisebb kutatást végeztünk az északnyugati falszo
rosban, ahol egy beszakadt boltozatú kisebb pincetér 
kezd kirajzolódni,-de-egyelőre sem pontos kiterjedése, 
sem mélysége nem ismert. 

SIMON ZOLTÁN 

3 2 7. Répcelak, Kecske-kút 
(Vas megye) Kö 
A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

Középkori településre utaló nyomokat (22. sz. lelő
hely) regisztráltunk a területen. 

328 .  Röjtökmuzsaj, Zsebe-domb 
(Győr-Moson-Sopron megye ) U, B 

lLON GÁBOR 

A 2003. június 30. és július 10. között végzett megelőző 
feltáráson a Röjtökmuzsaj és Ebergőc között épülő 
szennyvíztisztító-telep területén, a létesítendő objektu
mok helyén megvizsgáltuk a területet, ahol már a fel
színen is kerültek elő őskori cserepek. A megelőző fel
tárással 3500 m2 területet vizsgáltunk meg, ebből 2288 
m2-en végeztünk feltárást, aminek során 11 objektumot 
(árok, gödrök) és 4 sírt tártunk fel. 

Az I .  szelvényben három késő bronzkori (Hallstatt 
A) urnasírt tártunk fel. Az 1. sír gödrében az urnán kí
vül több edény töredékeit is megtaláltuk, részben 
összeállíthatók, kiegészíthetők. A 2.  sírban csak egy ur
na volt, a 3. sírnak csak nyomait találtuk meg, néhány 
urnatöredék és kalcinált csontok jelezték helyét. Egy ko
rábbi objektumba ásták bele. Az I .  szelvényben 4 objek
tumot tártunk fel - kettőt csak részben -, ezek a dunán
túli vonaldíszes kerámia kultúrájához sorolhatók. Vé
konyfalú, bekarcolt geometrikus mintájú szürke edény
töredékek és durva, téglaszínű és sötétszürke tárolóedé
nyek töredékei egyaránt kerültek elő. 

A II. szelvényben ugyanehhez a kultúrához tartozó 
további objektumokat találtunk és még egy urnasírt. Azt 
tapasztaltuk, hogy bár a felszínen szinte mindenhol mu
tatkoznak kerámiatöredékek és paticsdarabok, csak a na
gyon fekete, alaktalan foltok alatt remélhető objektum, 
ott sem mindig. A leletben gazdag réteg alatt vékony 
kavicsréteg húzódik, az objektumokat ebbe ásták bele, 
tehát a kavics jól kirajzolja azokat. 

A 3. létesítmény helyén (III. szelvény) - bár a tar
lón még mutatkoztak leletek - nem volt régészeti ob
jektum; negatív eredménnyel járt az Ikva irányában 
húzott vízlevezető-árok vizsgálata is. Itt, a domb alján 
jóval vastagabb a humuszréteg, mint a domb tetején, 
ahol helyenként alig 20 cm. A terepbejárás során itt ta
lált leletek csak lemosódhattak a dombról. 

A leletek a Soproni Múzeumba kerültek. 
GABRIELI GABRIELLA 

329 .  Röjtökmuzsaj határa 
(Györ-Moson-Sopron  megye) Ő, R, LT, Ró, H ,  Á, Kk 
2003. november 28-29-én terepbejárást végeztünk a 
község rendezési tervéhez kapcsolódó régészeti örök
ségvédelmi hatástanulmány eló"készítése során. 
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A terepbejárás célja a település területén található 
régészeti jelenségek, leló11elyek azonosítása, illetve ál
lapotvizsgálat volt. A vizsgálat során először a terület 
domborzati, vízrajzi viszonyait vizsgáltuk meg, ezt álla
potfelmérés követte. Az erre alkalmas területen (szán
tás, vetés, tarló) extenzív terepbejárást végeztünk. 

Összesen 8 helyszínen azonosítottunk leló11elyeket 
a kutatás során, ezek jellege: ősk01i (közelebbró1 nem meg
határozható korú) telep, rézkori (badeni) telep, vaskori 
(kelta) telep és erődítés, római telep és villa, honfogla
lás kori temető, Árpád-kori telep, középkori templom 
és temető, késő középkori falu. 

A vizsgálat során kiderült, hogy a leló11elyek döntő 
többsége az Ikva melletti dombokon helyezkedik el, egy 
lelőhelyet pedig a Szél-dombon találtunk. A kutatás so
rán nagy valószínűséggel azonosítani tudtuk a közép
kori Röjtök és Muzsaj falut is. 

A terepbejáráson részt vettek Marton Tibor és Stib
rányi Máté régészek, Szabó Zoltán, Kiss Csaba régész
technikusok. 

GÁBOR ÜLIVÉR 

3 30 . Rum 
(Vas megye) Ő, Ró 
2003. október 29-én jártuk be a településrendezési terv
ben fejlesztési területként feltüntetett földeket. A köz
ségben az alábbi területeken találtunk régészeti lelónely
re utaló nyomokat: római kori leló11elyet a 0105/3, 0105/ 
5-7 helyrajzi számú, őskori és római kori leló11elyet a 
0105/5-6 helyrajzi számú, és a római kori távolsági út 
(Savaria-Sopianae) maradványait a 355, 0105/3-7 hely
rajzi számú területeken. 

A község közigazgatási területén korábbi adatok 
alapján csak a római kori temető volt ismert (hrsz.: 355).  

Munkatársak: Kiss Krisztina adattáros, Derdák Fe
renc geodéta és Kiss Péter régész. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

3 3 1 . Sajókaza , református templom 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 
A templom É-i és Ny-i oldalán körülbelül 1 m magas 
tereplépcső található a templomfaltól 2-4 m-re. Felté
telezhető volt, hogy ez a felszín mesterséges beavatko
zás eredménye, s e terepadottság a vízelvezetés szem
pontjából kedvezőtlen az épületre nézve. A 2003. má
jus 26. és június 5. között végzett régészeti ásatás elsőd
leges célja az volt, hogy a templom környezetében, el- · 

sősorban az É-i oldalon megállapítsa a korábbi felszín
viszonyokat. Feladat volt továbbá a korábbi kutatás so
rán előkerült, elpusztult ossarium és sekrestye kiterjedé
sének pontos meghatározása, valamint a templom É-i fa
lában látható gerendafészkek alapján feltételezhető egy
kori oldalépítmény esetleges nyomainak feltárása. 

A templom Ny-i oldalán, a torony mellett egy, az É-i 
oldalon három kutatóárkot és egy szelvényt jelöltünk 

ki. A szentélytó1 K-re egy, a templom D-i oldalán két 
kutatóárkot nyitottunk. 

Megállapítottuk, hogy az említett tereplépcső felső 
30-40 cm-e újkori, helyenként 20. századi feltöltés. Ez 
alatt csak a Ny-i oldalon és a sekrestyefal mellett sike
rült egyértelmű középkori felszínt megfigyelni, a terep
lépcső alsó zónájában olyan, újkori leletanyagot tartal
mazó, homogén talajt figyeltünk meg, mely valószín(í
leg egy egykori egyenletes lejtó'bó1 részben természetes 
úton, részben valószínűleg a kertművelés által az újkor
ban halmozódott fel, s formálódott helyenként terep
lépcsővé. 

A középkori sírok körülbelül azonos szinten jelent
keztek a tereplépcső alatt is, ami szintén arra utal, hogy 
azok korában a mainál egyenletesebb volt a felszín. A 
templomtorony Ny-i oldalán öt, a templom É-i oldalán 
három temetkezést tártunk fel. 

A templomtól K-re és D-re a késő középkori szint 
felett körülbelül 20 cm vastag feltöltést találtunk, itt 
azonban jelentős tereprendezésre nincs szükség. 

Az elpusztult oldalépítmények kutatása során ku
tatóárokkal megtaláltuk a sekrestye ÉNy-i sarkát és 
az ossarium É-i falát, így a korábbi ásatási eredmé
nyekkel együtt ismert az épületrészek pontos kiterje
dése. 

A gerendafészkekkel szemben nyitott kutatóárok
ban és szelvényben a sírok szintjéig nem találtunk az 
egykori oldalépítményre utaló nyomot. 

A torony felújításához kapcsolódóan falkutatást vé
geztünk. A templom három első emeleti ablakát 1975-
ben, a műemléki helyreállítás során falazták be.  Mivel 
megállapítható volt, hogy az ablakok a román kori fal
szövetben eredetiek, mindhárom ablakot kibontottuk. 
Az ablakok béllete lépcsős, a késő középkorban vagy az 
újkorban az ablakokat úgy bővítették, hogy a belső lép
csőt lefaragták. 

SIMON ZOLTÁN - RÁCZ MIKLÓS 

3 3 2 .  Sajóvelezd, Hosszú-földek 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 
2003. április 17-én a Herman Ottó Múzeum részéró1 Haj
dú István helyszíni szemlét végzett Sajóvelezd határá
ban, a településről Ny felé, az Ilona-dűló'be vezető ter
vezett gázvezeték nyomvonalán. 

Ennek alkalmával a Hosszú-földek határrészben a 
Ny felé futó közúttal párhuzamosan, attól 7 m-re D-re 
húzódó megnyitott vezetékárokban 290 m hosszúság
ban települési jelenségeket fedezett fel. 

A közúttól D-re leágazó földúttól K-i és Ny-i irány
ban egyaránt mintegy 80-100 cm vastagságú sárgás, 
agyagos réteg alatt, az árok aljáig terjedő 50-70 cm vas
tag fekete földben elszórtan patics- és kerámiatöredé
kek kerültek elő. A földúttól Ny-ra 20 m-re 130 cm mély
ségben, 48 m-re pedig 110 cm mélységben paticsos om
ladékréteget (tűzhely, vagy gödörbetöltés, esetleg ház
maradvány) figyelt meg. 
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A viszonylag nagy mennyiségű kerámiatöredék a 
késő bronzkorból származik (pilinyi kultúra vagy Kyja
tice-kultúra ) .  A kerámia mellett kevés állatcsont, a 
paticsrétegek környékéró1 pedig több kődarab került elő. 

3 3 3 .  Salgótarján ,  Pécskő-puszta 
( Nógrád megye) R?, B? 

CSENGERI PIROSKA 

A létesítendő 120 kV erősáramú föld- és optikai kábel
fektetést megelőzően helyszíni bejáráson kijelöltük a 
megelőző feltárás által érintett nyomvonalszakaszokat. 
Ezt követően régészeti kutatást kezdtünk a Pécskő-szikla 
alatt elnyúló, Pécskő-puszta határában emelkedő dom
bon. A tényleges földmunkák és a vezeték előírt meg
közelíthetőségi, biztonsági zónájában egy kb. 700 m2 
felületet kutattunk meg. Ezen a területen, a domb tete
jén egy őskori település nyomaira bukkantunk. Az elő
került 38 régészeti jelenség között kiemelendő egy fel
tehetően a rézkor vagy a kora bronzkor fázisába soro
landó cölöpszerkezetes hosszúház, amely eddig teljesen 
egyedülálló Nógrád megyében. A leletek között az ős
kori kerámiaanyagon túl több kőeszköz (pattintott ob
szidiánpenge, csiszolt kó'balta stb.) is előkerült. A most 
ismertté vált információkat a késó'bbi természettudo
mányos vizsgálatok (talajvizsgálat, archaeobotanikai és 
archaeozoologiai elemzések, C14-es korhatározás stb.) 
eredményei fogják kiegészíteni. 

3 3.Li .  Salgótarján ,  Salgóvár 
( Nógrád megye) Kö 

TANKÓ KÁROLY 

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából 2003 
szeptemberében folytatódott a salgói Alsóvár ásatása. 
A kutatás elsődleges feladata a külső várfal úgyneve
zett északi torony és a nagy ciszterna közötti szakaszá
nak konzerváláshoz-felfalazáshoz szükséges teljes feltá
rása volt. Ehhez kapcsolódóan azonban megtörtént az 
északi torony déli előterének - az úgynevezett 5. tér
nek - kiterjedt rétegvizsgálata, az ehhez kelet feló1 kap
csolódó nagyobb, mélyebb szintű úgynevezett 6. fala
zott tér keleti oldala előtti terület - a XIV. szelvény -
jelentős részének feltárása, s végül a ciszterna előtti me
redeken emelkedő hegyoldal - a XV. szelvény - teljes 
kutatása is. 

E vizsgálatok jelentős építészettörténeti megálla pí
tásokat eredményeztek. Kiderült, hogy az így már teljes 
hosszában ismert, meglepően vékony s minden valószí
nűség szerint korántsem a legnagyobb gondossággal -
talán az idő szorításában - épített külső várfal lehetett 
az első védelmi építmény a Felsővár alatti hegyoldal
ban. Ennél korábbi építkezésekre utaló nyomok nem 
kerültek elő. E várfal nem csupán az úgynevezett észa
ki toronnyal, hanem az úgynevezett 6. térrel is egy idő
ben épült, falaik nem csupán kötésben vannak egymás
sal, hanem az utóbbi tér keleti fala vonalában található 

a végig íves fal (a D-i várkaput nem számítva) egyetlen 
szögben való törése. A belsejét tekintve még feltáratlan 
úgynevezett 6. tér, mint az Alsóvár legkorábbi lehetsé
ges lakóépítménye kissé a terepszintbe lett bemélyítve, 
ugyanakkor tó1e keletre jóval magasabb volt az építése
kor kialakított terepszint. Egyelőre nem tudtuk még tisz
tázni az itt, a 6. tér keleti fala és a várfal alkotta hegyes
szögű sarokba beépített vékony falú kis építmény korát 
és funkcióját, de tény, hogy ha egyáltalában megépült, 
viszonylag korán el is bontották. 

Az úgynevezett északi torony előtti tér rétegvizsgá
latai itt egy dél felé nyitott udvarszakaszt valószínűsí
tettek. Magáról a toronyról megállapíthattuk, hogy ere
detileg nyitott volt. Mai déli fala két korszakban épült 
meg, közülük az utolsó igen hevenyészett jellege eset
leg már arra utal, hogy megépítésére a torony kidó1ése, 
pusztulása után kerülhetett sor. Miközben igazolni tud
tuk, hogy az „5. tér" elnevezéssel illetett udvarszakasz 
és a torony járószintje lényegében mindig azonos lehe
tett - DDNy felé enyhén emelkedett - még nem tud
juk, hogy elfalazásának korábbi, keleti szakasza és a (vár
falhoz képest) ugyancsak késó'bb emelt, az előző évben 
kutatott úgynevezett Ny-i épületszárny korban hogyan 
viszonyul egymáshoz. Az Alsóvárban ugyanis számos 
átépítésre is sor kerülhetett, mint ez legjobban az utób
bi épület - még egyébként alaposabban vizsgálandó -
keleti fala esetében volt igazolható. 

Tekintettel arra, hogy az eddigi feltárások a külső 
várfal korát 1526 utánra valószínűsítik, ezek az épít
kezések viszonylag rövid időintervallumban történhet
tek, hacsak nem kötjük a javítások egy részét már az 
1554 utáni időszakhoz s a vár oszmán uraihoz. Kérdé
ses ugyanakkor, hogy az úgynevezett „5. tér" környé
kén megfogható j avítások mennyire kapcsolhatók csu
pán statikai problémák kiküszöböléséhez. Az azonban 
igen valószínű, hogy az úgynevezett 6. tér keleti olda
lán, a XIV. szelvényben feltárt habarcsos objektumok 
egy ilyen, viszonylag kései építkezéssel hozhatók kap
csolatba. 

Míg az említett Ny-i épületszárny és az úgynevezett 
6. tér további kutatásokat igényel, ma már egyértelműen 
állítható, hogy a 16. századi felszín az utóbbi keleti falá
tól egyenletesen emelkedett az úgynevezett nagy cisz
terna irányában. Ez a várfal felépítését követő feltöltés
sel jött létre, s markáns járószintet sohasem mutatott. Két
ségtelen azonban, hogy erre a felszínre zuhanhatott rá 
1593-ban a Felsővár, elsősorban a nagy torony dél feló1 
szétlőtt felső, részben fa-agyagszerkezetű része, melynek 
átégett maradványait ebben az évben szinte már telje
sen feltártuk. A dél feló1 lezuhanó épületszerkezetek sú
lyát mi sem jellemzi jobban, minthogy azok több helyen 
szinte az alapozásig kidöntötték illetve kifordították ma
gát a külső várfalat. A leletanyag, elsősorban a kályha
csempék elhelyezkedése arra utal, hogy a lezuhanó épü
letrészek föként a ciszternától több méterre nyugatra és 
az úgynevezett 6. tér keleti falától néhány méterrel ke
letre elhelyezkedő területet érintették. 
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Ugyanakkor az a tény, hogy a nagy ciszterna belső 
(tégla)falazatát valamikor az újkorban szinte teljesen ki
termelték, a lezuhanó várrészek hipotetikus értékelé
sét szinte lehetetlenné teszi. Szinte biztos ugyanis, hogy 
a Felsővár tornya részben e ciszternára illetve a felette 
feltételezhető építményre zuhant rá. De ezt a törmelé
ket az eló'bbi munka során bizonyára kihányták a hegy
oldalba - ahová egyébként bizonyára a Felsővár jelen
tősebb része is került - feladatot adván a következő év
századok (hegyoldal) kutatóinak. Erre utal az a jelentős 
leletanyag is, mely a várfal külső oldala omlásrétegeibó1 
került eddig elő. 

A feltárás jelentős eredménye a nagy ciszterna íves 
külső falsíkjához nyugat feló1 hozzáépült, észak feló1 le
pusztult síkú falazatok előkerülése. Az eddigi felméré
sek alapján ezek lényegében megfelelnek a tovább nyu
gat felé a hegyoldalban korábban talált falcsonkoknak. 
Így valószínű, hogy itt egy olyan „támfal" húzódott egy
kor, mely elsősorban a Felsővárba vezető faszerkezetű 
feljáró (k) hordozását szolgálta. Pontos meghatározása, 
s így annak tisztázása, hogy a most előkerült magasabb 
falcsonk nyugati záródása esetleg nem egy átjáró kává
j ának emlékét őrzi, további kutatásokat igényel. Ahogy 
ma még az sem dönthető el, hogy az a tény, miszerint 
úgy ez a „támfal", mint maga az egész külső várfal hoz
záépült a korábban megépített íves ciszternafalhoz, mi
lyen kronológiai következtetések levonását teszi szük
ségessé. 

3 3 5 .  Salköveskút határa 
(Vas  megye) Ő, Ró, N? ,  Á, Kk 

FELD ISTVÁN 

2003. március 18-án régészeti terepbejárást végeztünk 
a település határában. A kijelölt területek egyikét, amely 
a falu DNy-i határában, a Salköveskutat Söptével össze
kötő, Szombathelyre vezető műút bal (ÉNy-i) oldalán, 
a vízműtó1 DNy-ra van (hrsz.: 0127 /3-5), növényzettel 
teljesen fedve találtuk, ezért bejárása nem történt meg. 

Béke tsz: A falu É-i határának K-i részén, egy 220 m 
tszf. magaslaton a tsz-épülettó1 K-re (hrsz. :  043) alig üle
pedett mélyszántásban szórványosan, de folyamatosan 
j elentkező ős- és középkori leletanyagot találtunk. 

Nyugati mező: A falu déli határrészében, a Vassu
rány határában futó vasúti sínektó1 Ny-ra eső táblán 
(hrsz. :  0121/11) ritkás gabonával fedett ülepedett szán
tásban szórványos, de koncentrált kisméretű őskori le
lónelyre bukkantunk. 

A falu déli határrészében, a Salköveskút-Söpte mű
út keleti oldalán fekvő temetőtó1 K-re és D-re fekvő, rit
kás gabonával fedett területen (hrsz. :  0121/7-11) üle
pedett szántásban folyamatosan késő középkori és szór
ványos római kori (?) jelenlétet dokumentáltunk. A le
lónely déli irányban az általunk már nem járt területen 
is folytatódik. 

Nyugati rétszer: A falu déli határrészében, a Salkö
veskút-Vassurány műút Ny-i részén, a Surány-patak 

magaspartján, szántott, közepesen ülepedett, 0118/3-4 
helyrajzi számú területen két leló11elyet regisztráltunk. 
A már ismert római villától délre közepesen intenzív 
őskori, római és késő középkori leletanyagot gyűjtöttünk 
(1 .  sz. lh.) .  A leló11ely a magaspart Ny-i részén, az álta
lunk már nem járt területen is folytatódik. Kapcsolata a 
római villával biztos, a Rétszer délebbi területén lévő 2. 
sz. leló11ellyel lehetséges, azonban a két lelónely közötti 
30-40 m határozott hiátus és az őskori anyag különbö
zősége miatt a lelónelyet külön vettük nyilvántartásba. 

A közepesen ülepedett területen (2. sz. lelónely) fo
lyamatosan őskori, népvándorlás vagy kora Árpád-kori, 
illetve késő középkori leletanyagra bukkantunk. A lelő
hely a magaspart Ny-i részén, az általunk már nem járt 
területen is folytatódik. 

Vépi úti dűlő: A falu ÉK-i határában (hrsz.: 066/2-
3) egy 217,5 m tszf-i magaslaton, boronált, alig ülepe
dett mélyszántásban, változó látási viszonyok között 
szórványos késő Árpád-kori és késő középkori kerámia
anyagot gy(íjtöttünk. A lelónely kiterjedése a rossz látá
si viszonyok miatt pontosan nem állapítható meg. 

A falu ÉK-i határrészében, egy 217 m tszf-i magas
laton frissen boronált táblán (hrsz.: 066/1) rossz látási 
viszonyok között kevés, szórványosan jelentkező késő 
középkori anyagot gyűjtöttünk. 

Egy 220 m tszf-i magaslat K-i részén, gabonával rész
legesen fedett területen (hrsz. :  061/8) szórványos, de 
folyamatos Árpád-kori és késő középkori településnyo
mokat dokumentáltunk. Valószínűsíthető a kapcsolat az 
ugyanezen magaslat Ny-i részén található lelónellyel, 
azonban az őskori leletek hiánya és a terület részleges 
fedettségébó1 adódó bizonytalanság miatt indokoltnak 
találtam a külön lelónelyként való nyilvántartást. 

A falu ÉNy-i határában egy 220 m tszf-i magaslat 
Ny-i részén, ülepedett mélyszántásban (hrsz.: 063/9-
11, 063/13-18) szórványos, de folyamatos ős- és késő 
középkori településnyomokat (fazekak, kályhacsempe
töredék) dokumentáltunk. 

A gyűjtött leletanyag Gy 2003.1 . 1-2003. 1 . 10. jelzet
tel került a gyarapodási naplóba. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Vámos Gábor 
régésztechnikusok. 

3 36 .  Sarkad, belterület 
( Békés megye) 0 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

2003 áprilisa és decembere között végeztünk régészeti 
felügyeletet Sarkad város belterületén épített szenny
vízhálózat földmunkáinál. Munkánk nagyobb részt az 
aktuálisan kiásott árkok, illetve jobbára csak kisebb árok
szakaszok metszetfalainak vizsgálatából, valamint az ár
kokból kitermelt föld vizsgálatából állt. A vezetéképítés 
során kiásott árkokban régészeti korú, értékelhető le
letanyagot nem találtunk. Ez-.az-Mdgkgs,-n&gatív-ei-ed
mény a már ismert régészeti lelónelyek területére is ér
vényes. Különösen érdekes ez a Kastély utca környé-
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kén, ahol a múltban több alkalommal is középkori em
lékeket találtak. Az árkokból néhány alkalommal régé
szeti szempontból nem értékelhető, 19. századi kerámia 
került elő. Több esetben jól megfigyelhető volt, hogy a 
szennyvízvezeték árkát egy igen vastag, újkori feltöltési 
rétegbe ásták bele. 

3 3 7. Sarkad, 2 1 .  számú lelőhely 
( Békés megye) Sza , Kö 

LISKA ANDRÁS 

2003. június 18-19-én régészeti felügyeletet és megelő
ző feltárást végeztem a Sarkad, 21. számú lelónelyen 
létesített gázvezeték nyomvonalán. A munkára a Piac 
tér 1. szám alatt épült „fecskeház" gázellátását biztosító 
vezeték miatt került sor. A 40 m hosszú, 0,5 m széles 
árkot kézi erővel ásattuk ki. Régészeti objektumot nem 
tudtunk megfigyelni, csak 7 db szarmata, illetve közép
kori edénytöredéket találtunk. 

3 38.  Sárbogárd , Hatvan-puszta 
( Fejér megye) 1 

MEDGYESI p ÁL 

2003. január 29-én terepbejárást végeztünk Fejér megye 
több településén, ahol légi fotózás alkalmával 2001-2002-
ben feltehetően középkori erődítményt lokalizáltunk. 

Sárbogárd központjától 3,5 km-re DK-re, az örspusz
tától É-ra fekvő halastó É-i végében található egy szi
get. A mindig is vizenyős terület legmagasabb pontján, 
a 220 m hosszú, 50-60 m széles, megközelító1eg ÉNy
DK irányú sziget É-i végén fekszik a vár. 

Mivel víz veszi körbe minden oldalról, nem tudtunk 
magába a várba bemenni, így az adatokat is csak a légi 
fotó és a távoli megfigyelések alapján tudjuk megadni. 
A körárok által védett terület átmérője kb. 26-30 m le
het. Az árkok szélessége 6-8 m. A légi fotó és a helyszí
ni szemle alapján valószínűsíthető, hogy az árok külső 
részén sánc volt. Jelenleg a vár K-i és Ny-i oldalánál csak 
néhány méter széles szárazföldszakasz található, majd 
közvetlenül a halastó. A vár területe füves, kis részét 
bokrok, fák valamint nád fedi. 

3 39 .  Sárpi l is határa 
(Tolna megye) Kö? 

MIKLÓS ZsuzsA - TEREI GYÖRGY 

A sárpilisi bekötőúttól D-re, a vízpart mentén húzódó 
kis részben a várdombi határba is átnyúló középkori fa
luhelyet Balogh András régészhallgató terepbejárása 
nyomán Ódor János Gábor jelölte térképre. Közös te
repbejárásukon a 92,6 m-es HP körül köveket találtak. 
Adataik nyomán 2003. április 23-án bejártam a rendkí
vül intenzíven jelentkező római és középkori lelónelyet, 
de templomra utaló nyomot nem találtam, sem a HP 
körül, sem a lelőhely délebbi részeinek erre alkalmas
nak tűnő kisebb kiemelkedésein. 

Temető: A templomhelyre vonatkozó egyetlen ada
tunk Wosinsky híradása: „A község mostani temetőjé
ben igen keskeny téglákból épült középkori kápolnának 
alapfala van." 

A napjainkban a falu közepére került temető régi 
részének közepén feltűnő kiemelkedés található; Balázs 
Kovács Sándor néprajzkutató közlése szerint ezt mes
terségesen hordták össze - Wosinsky látogatása után -, 
hogy a vízbó1 kiemelkedjen. A dombon és környékén a 
századforduló körüli (1890-1910 k . )  temetkezések ta
lálhatók, amelyek körül a földben tégladarabok is lát
hatók, ám ezek kora nehezen meghatározható. 

A jelenlegi körülmények között a helyszínen en
nél több nem állapítható meg; az építményt bizonyo
san teljesen megsemmisítették az újkori temetkezések
kel. Wosinsky adatainak megbízhatóságát ismerve el
fogadhatjuk közlése hitelességét, bár Pilis középkori 
templomáról semmiféle egyéb forrással nem rendel
kezünk. 

3Li0.  Sárvár, Sajti , Rába-meder 
(Vas megye) Ró? 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Kiss Péter tájékoztatása alapján a nyári alacsony vízál
lást kihasználva helyszíni szemléket végeztünk a víz alat
ti régészeti lelónelyen. Célunk az érintett folyószaka
szok és a lelónelyek helyzetének megismerése volt, hogy 
késó'bbi esetleges kutatások során rendelkezzünk a szük
séges helyismerettel. 

A lelónelyen Kiss Péter tájékoztatása szerint koráb
ban Sosztarics Ottó végzett geodéziai felmérést. Kónal
mokat és cölöpöket figyeltek meg, melyeket hídpillér
ként értelmeztek. A cölöpökbó1 mintát vettek, ezek ró
mai korinak bizonyultak. 

A 2003. június 27-én végzett víz alatti felderítés so
rán, a helyszínen erős áramlást és kis látótávolságot ta
pasztaltunk. A lelónelyet, amely köves felület és fama
radványok formájában jelentkezett, könnyen megtalál
tuk. A terület átvizsgálása közben helyszínrajzot készí
tettünk. 

A lelónely köves sáv formájában jelentkezett. Dél, 
vagyis az áramlás feló1 élesen elválik környezetétó1. Egy 
kereszt irányban fekvő hatalmas (60x20x1060 cm-es) 
gerenda áramlás feló1i oldalán csak kavicsos üledék van, 
míg a másik oldalon köves sáv található. A kövezés 
mintegy 2 m széles sávban rézsútosan keresztezi a med
ret. Helyenként nagyon intenzívvé válik, de nem figyel
hető meg struktúra. Feltehetően ezeket az intenzív fol
tokat interpretálták pillérként. Három cölöpöt is sike
rült megfigyelnünk, ezek közül egy már kidó1t állapot
ban van. A cölöpök kerek keresztmetszetűek, 15-20 cm 
átmérőjűek. A két álló cölöp a köves sáv két szélén ta
lálható, távolságuk 1,5 m. A jelenség folyásirány szerin
ti alsó oldalán kevésbé markánsan válik el környezeté
tó1. A kimosott kövek még 10 méterre is beborítják a 
medret, de lazán, elszórtan állnak. 
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Véleményünk szerint a híd hipotézist megfigyelé
seink nem erősítik meg. Valószínűbbnek tartjuk, hogy a 
lelónely egy kiépített gázló volt. Hasonló, lekövezett ró
mai átkelőt franciaországi víz alatti kutatás során is talál
tak. A cölöpök a gázló két szélét jelölhették. Figyelemre 
méltó, hogy a cölöpök közti út közel azonos szélességű a 
római szekerek nyom távjával (1,2-1, 4 m). A kérdést azon -
ban csak szondázó ásatással lehetne eldönteni. 

A szemlén részt vettek dr. Gaál Attila, Egyházi Dó
ra, dr. Grynaeus András, Jakucs Gábor, dr. Annie Du
mont, Jean-Franc;ois Mariotti régészek, valamint a Győ
ri Búvár SE búvárai. 

3 Li 1 .  Sárvár, Faképi-dűlő I I .  
(Vas megye) R ,  B ,  Ró, Á 

TóTH JÁNOS ATTILA 

2003. szeptember 10. és november 14. között a Nemzeti 
Autópálya Rt. megbízásából megelőző régészeti feltá
rást folytattunk a Sárvárt északról elkerülő 88-as út ke
leti csomópontjában (5. sz. lh.) .  

A terület neve az  1960-ban készült 1 : 10 000-es tér
képen Faképi-dűlő. A Vas megye földrajzi nevei (Szerkesz
tő: Balogh Lajos és Végh József, Szombathely 1982) cí
mű kötetben, ahol a nyolcvanas években épült soproni 
út is megtalálható, Faképi-dűló1eént emlegetik. Az új mű
út azonban kettévágta ezt a területet és a keleti rész a 
Szaput-alja dűlő nevet kapta. Az újabb 10 000-es felmé
réseken a terület Városi-mező néven szerepel. A lelő
hely keleti részén az elmúlt évben már folytattunk ré
gészeti feltárást, és ekkor a Faképi-dűlő elnevezést hasz
náltuk. Mivel az út nyugati oldalán folytatódik a késő 
bronzkori és a kora középkori lelőhely, szintén a Faké
pi-dűlő nevet használtuk II .  jelzéssel, az objektumokat 
is folytatólagosan számoztuk 300-tól kezdve 570-ig. 

A lelőhely egy egykori folyómeder (Szaput-árok, 
Gyöngyös, Ős-Rába) bal oldali teraszán található. Egy 
lankásan kiemelkedő széles terasz, melynek tengerszint 
feletti átlag magassága: 153 m. A talajminták alapján, 
az alacsonyabb területeken erőteljesen jelen volt egy 
nádas-sásas növényzet, melyet feltehetően ártéri erdő 
vett körül. A terület déli részén több helyütt is sikerült 
megfigyelni az egykori medret. A 2002-es tavaszi, illet
ve a 2003-as őszi terepbejárások során a teraszt délnyu
gatról határoló sekélyebb részen túl kiemelkedő, hosszú
kás, nagyjából kelet-nyugati dombháton is kerámiatö
redékeket figyeltünk meg. Ez a terület a 88-as út sárvári 
keleti bekötőágának nyomvonalába esik. 

A feltárást a Vas Megyei Közútkezelő Kht. által ki
tűzött területen folytattuk, annak csaknem egészén el
végeztük a humuszolást. Az előzetes terepbejárás és a 
lelőhely keleti részén tett régészeti megfigyelések is in
dokolták ezt. A lehumuszolt felület a műszeres felmé
rés alapján 5 681,95 m2• A megnyitott felületen 270 ob
jektumot számoztunk, de ezen belül a bontás során 
újabb objektumokat is elkülönítettünk, ami nem kapott 
újabb számot, csupán j elzéssel láttuk el. 

A humusz átlag vastagsága 30-50 cm, csupán a te
rület északkeleti és délkeleti végében érte el a 70 cm-t. 
Sajnos a szántás mélysége, a rétegtani bolygatottság, il
letve a humuszolás módszere nem tette lehetővé a ré
tegtani megfigyeléseket. A megnyitott felületen több 
korszak emlékei kerültek elő. Az objektumok korszakon
kénti besorolása a mosatlan anyag alapján történt nagy
jából. 

Valószínűleg az út túloldalán megfigyelt rézkori te
lepülés is tovább folytatódott a területen. Egyelőre fel
tételesen ide sorolhatjuk az alapárkos építményeket. 

Az ásatáson eló"került régészeti jelenségek többsé
ge a késő bronzkori urnamezős kultúrához tartozik. A 
leletanyag elsődleges megfigyelése alapján annak több 
periódusa is képviselteti magát. A lehumuszolt felüle
ten mindenütt megtalálhatók az egykori település ob
jektumai. Több cölöpszerkezetes építményt tudtunk 
megkülönböztetni a felületen. A felszín kopottsága miatt 
nem sikerült a házak padlószintjét megfogni, és igen ke
vés korhatározó lelet került elő beló1ük. A telepen több
féle, 6-8-14 cölöpbó1 álló házszerkezetek kerültek elő. 
Tájolásuk is eltérő, 3 beló1ük nagyjából K-Ny irányú, a 
legnagyobb és egyben legnyugatibb feltárt ház É-D irá
nyú. A bronzkori telep objektumaihoz tartozott több tá
rolóverem, ezek általában felső részükön tölcséresen 
összeszűkülnek, majd az alsó felük kiöblösödik, általá
ban kevés leletanyaguk van. A telephez sorolhatjuk a 
rendszerbe nem illeszkedő cölöplyukak nagy részét, és 
több kérdéses funkciójú gödröt is. Fó1eg a terület déli 
részén találhatóak a nagyméretű agyagkitermelő göd
rök, amelyekben a leggazdagabb telepanyag gyűlt össze. 
A leletanyag nagy részét a kerámia szolgáltatja, de elő
kerültek csont- és kőeszközök, egyéb használati tárgyak, 
orsógombok, bronztárgyak, tű, kés, ár, véső. 

Eddig egyetlen biztosan késő római kori objektumot 
különítettünk el, egy földbe mélyülő, nagyjából É-D irá
nyú, ágasfás-szelemenes szerkezetű házat. Igen sok ke
rámia, terra sigillata utánzat, állatcsont, kevés fémtárgy 
került elő beló1e. 

A felületnek fó1eg az északi és nyugati felében ke
rültek elő kora középkori objektumok (Árpád-kor) .  Bog
rácstöredékek, hullámvonal- és csigavonaldíszes kerá
mia, korsótöredék került elő beló1ük és több igen rossz 
állapotban megmaradt vastárgy. Ehhez a korhoz sorol
juk egyelőre feltételesen a terület keleti szélén előke
rült árkokat, a tavalyi árkok és a szuperpozíció alapján. 
Igen kevés leletanyaguk volt. A telephez tartoznak még 
tárolóvermek, egy kemence, gödrök. 

FARKAS CSILLA 

3Li2 .  Sávoly határa 
(Somogy megye) U,  R, B, LT, Ró, A, Á, Kö, Kk, Kú 
2003. december 28-29-én terepbejárást végeztünk a te
lepülés közigazgatási területén rendezési tervhez kap
csolódó régészeti örökségvédelmi hatástanulmány elő
készítéseként. 
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A vizsgálat során először a terület domborzati, víz
rajzi viszonyait vizsgáltuk meg, ezt állapotfelmérés kö
vette. Ahol erre lehetőségünk volt (szántás, vetés, tar
ló), ott extenzív terepbejárást is végeztünk. 

A település külterületén 37 lelónelyet azonosítot
tunk, ez a magas lelónelysűrűség feltehetően a Kis-Ba
laton által nyújtott gazdasági, földrajzi előnyöknek kö
szönhető. A területen a neolitikumtól a kora újkorig is
mertek lelónelyek, ezek jellege: őskori (azon belül nem 
meghatározható korú) települések; neolit települések; 
rézkori település; kora bronzkori település; középső 
bronzkori hamvasztásos temető; késő bronzkori telepü
lések, halomsírok és áldozati lelet (bronzkard); kelta te
lepülés és temető; római település és villa; avar telepü
lés és temető; Árpád-kori település; középkori templom 
a hozzá tartozó temetővel és település; késő középkori 
település és temető; kora újkori település és temető. 

A lelóbelyek szinte kivétel nélkül az ártérbó1 kiemel
kedő magaslatokon találhatóak, elsősorban a Marót
völgyi-csatorna és a Cölömpös-árok mellett. Mivel bizo
nyos időszakokban a vízfelület nagyobb kiterjedésű volt, 
a mai parttól távolabb fekvő lelónelyeket is dombok, 
földhátak tetején tudtuk lokalizálni. 

Munkatársak: Molnár Attila és Stibrányi Máté ré
gészek, Szabó Zoltán régésztechnikus. 

343 .  Sirok, vár 
(Heves megye) Kö? 

MARTON TIBOR 

A siroki vár a 14. század elején a Csák Máté elleni har
cok idején tűnik fel a forrásokban, mint az Aba nemzet
ség egyik vára. Késó'bb királyi vár, majd a Zsigmond
kortól kezdve a Tari-család birtokában volt. A 15 .  szá
zad végétől a Guti Országh-család birtokolta. 1596-tól 
1687-ig török fennhatóság alá tartozott. 

Az 1965-tó1 1972-ig tartó ásatás (Kovács Béla) során 
feltárták az 1562-ben épült óolaszbástyás alsóvár teljes 
területét, de romkonzerválásra csak 1997-ben került sor 
Albert Tamás tervei alapján. Az újabb, 2003 nyarán vég
zett ásatásra azért került sor, mert a hasznosítás szem
pontjából elengedhetetlen felvezető út és közmű várhoz 
csatlakozó szakaszán megelőző régészeti feltárást kellett 
végezni. Az ásatás során a felvezető út nyomvonalán egy 
valószínűleg még a középkorban sziklába vágott árok, va
lamint egy 17. századi sánc került elő. Sor került a fennál
ló falak elmaradt dokumentálására is, sikerült a vár rela
tív kronológiáját is felállítani. A felsővárban végzett szon
dázó feltárás igazolta, hogy annak D-i felében nem lakó
torony, hanem egy K-Ny-i irányú palotaszárny állott. 

A tervek szerint az alsóvár rövidesen hasznosításra 
kerül, ennek megfelelően Albert Tamás programtervet 
készít a várra. A felsővárban a 2,5 m vastag épületomla
dék eltávolítása után az árkokat visszatemették, mert 
egyelőre nincsenek anyagi források a frissen föltárt fa
lak romkonzerválására. 

FÜLÖP ANDRÁS 

344 .  Solt, Erdélyi-tanya 
(Bács-Kiskun megye) U, R,  LT. Sza 
2002 októberében kezdődött a feltáró munka az 51. sz. 
út tervezett új nyomvonalában lévő 2 .  számú lelőhe
lyen, földrajzi nevén Erdélyi-tanyán. A munka 2003.  no
vember végén zárult, mintegy 11 OOO m2 terület feltá
rásával. A 2002. év elején elvégzett terepbejárás alap
ján rézkori település feltárására készültünk. 

Az ásatásra a kisajátítási határokon belül teljes szé
lességben került sor. A területen a humusz eltávolítását 
kotrógép végezte. 

A lelőhelyen összesen 1143 objektumot tártunk fel. 
Ezek az objektumok több régészeti korszak emlékanya
gát tartalmazták. A legkorábbi időszakot egy neolit gö
dör jelentette a területen. A késő rézkori badeni kultúra 
emlékanyaga 284 objektumból került elő. Ennek a ré
gészeti kultúrának négy házát, 206 gödrét, ezen belül 
tíz szarvasmarha-temetkezést, egy áldozati gödröt, 16 
árkot tártuk fel. A négy ház mindegyikét a késó'bbi idő
szakokban megbolygatták. Ennek ellenére a házakon be
lül járószintet, a házfalaknál cölöplyukat, illetve tüzelő
helyet tudtunk megfigyelni. 

A tíz szarvasmarha-temetkezésbó1 hét esetében vi
szonylag kisméretű gödröt ástak és mintegy belehajto
gatták az állatot. Egy alkalommal két állatot - egy fel
nőtt marhát és egy borjút - helyeztek a gödörbe, egy 
másik esetben a szarvasmarha alatt nyolc kis állat, való
színűleg kölyökkutya csontvázát bontottuk ki. Egy gö
dörben három szarvasmarhát helyeztek egymásra, alat
tuk egy birka csontváza került elő. 

Az áldozati gödör nagyméretű kerek folttal jelent
kezett, bontása során edénytöredékek és állatcsontok 
kerültek elő. Az ásatási felszíntó1 mintegy harminc cen
timéteres mélységben két zsugorított emberi csontvá
zat bontottunk ki. Az egyik váz a hátán feküdt, megkö
zelítőleg É-D-i tájolásban, koponyája előre billent és a 
gödör falához tapadt. A koponya és a váz helyzetébó1 
arra lehetett következtetni, hogy az áldozatot vagy tö
rött nyakcsigolyával helyezték a gödörbe, vagy levágták 
a fejét. A másik váz ugyancsak ezen a szinten a gödör 
nyugati falához közel került elő. A bal oldalán feküdt 
zsugorított helyzetben. A csontvázak alatt mintegy negy
ven centiméter vastagságú vörös, égett réteget találtunk, 
bontása során edénytöredékek, égett állatcsontok kerül
tek elő. Az égett réteg alján egy Ny-K-i tájolású, bal olda
lára fektetett zsugorított csontvázat tártunk fel. Mellette 
a szarvasmarha temetkezéseknél már korábban megfi
gyelt módon elhelyezett marhacsontváz került elő. Mind
két esetben égésnyomokat figyeltünk meg a csontokon. 

A rézkori gödrökből a badeni kultúra jellegzetes 
edénytöredékei kerültek elő, mericék, széles szalagfü
les kis edények töredékei, alagútfülek, bekarcolt vona
lakkal és beböködött pontokkal díszített töredékek, 
kannelurázott hastöredékek, fényezett felületű töredé
kek és kétosztatú tálak töredékei. 

A rézkori telephez két árok tartozik. A két árok közül 
az egyik egy nagyméretű körárok, amelyiknek csak egy 
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része esik a feltárás területére, a többi a töltés alá fut, a 
feltárt területen a körárok átmérője 75 m. Az árok lefelé 
szűkül, átlagos mélysége a feltárás szintjétó1 mérve más
fél méter. Alja egyenes, sehol nem tudtunk az aljában 
cölöplyukakat megfigyelni. Az árok leletanyaga igen sze
gényes volt, csupán kevés rézkori edénytöredéket tartal
mazott. A körárkot kivülró1 hozzá hasonló mélységű, de 
rövidebb árkok kísérik. A feltárás területén öt árok köve
ti a körárok vonalát. Feltárásuk során egész edények, fe
dők és jelentős mennyiségű edénytöredék került elő. 

A rézkori telephez tartozik még 58 cölöplyuk is. A 
cölöplyukak egy részét a bontás során előkerült lelet
anyag alapján, valamint betöltésük alapján különítet
tük el. A cölöplyukak azonban térképre rakva sem al
kottak értelmezhető rendszert. 

A területen mindössze 5 gödör, egy kemence és egy 
árok tartalmazott kelta leletanyagot. A kelta település 
többi része nem esett a feltárás területére. 

Feltártunk még egy valószínűleg őskori sírt, bal ol
dalára fektetett, zsugorított, rossz megtartású váz volt, 
melléklet nélkül. 

A szarmata időszakot 9 ház, 7 5 gödör, 10 kút, 6 árok 
és 4 cölöplyuk képviseli. A házak földbe mélyítettek, 
téglalap alakúak. A házak egy részében a padlót is meg 
tudtuk figyelni.  Az építmények szerkezete két típust kép
visel. Az egyik típusnál a két rövidebb fal közepén egy
egy cölöplyuk került elő. A másik típusnál a házak kö
zepén nagyméretű oszlophelyet tártunk fel. Tűzhely 
nem mindegyik házban került elő. 

A terület mély fekvésű részén a település 10 kútját 
is feltártuk. A kutak legtöbbje kopolya volt, igen gazdag 
leletanyag került elő beló1ük. A házakból és a gödrök
bó1 eló'került leletanyag a 3-4. századra jellemző. 

Az Árpád-kor két korszakát is sikerült megfognunk a 
feltárás területén. A két korszakból összesen 30 házat, 66 
gödröt, 27 árkot, 2 kutat és 48 cölöplyukat tártunk fel. A 
korai - 10. sz. - időszak házai egymás közelében, a feltá
rási terület DK-i részén helyezkedtek el. Két házat boly
gattak meg az Árpád-kor késóbbi - 13. századi - idősza
kában a félig rájuk ásott házakkal. A korai házak jellem
zője, hogy kisméretűek, alapterületük 2-2,5 mx2,5-3 m 
között változik, alig mélyednek az altalajba. Ágasfás-sze
lemenes szerkezetűek voltak, mivel a házak nagyobbik 
felénél megtaláltuk a szemközti falak közepénél a mély 
cölöplyukakat. A házak mindegyikében eló'került az ülő
gödör. Több esetben meg tudtuk figyeh1i az ülőgödör egy 
részének valamilyen fedését. A házak sarkában, erősen 
az altalajba mélyítve kerültek elő a tűzhelyek. Gödrük 
legtöbbször jóval a padlószint alatt volt. A házak nagyob
bik részében megtaláltuk a tapasztott padlót, valamint a 
padlók többszöri megújítását. Egy háznál a földbe mé
lyített falak mentén körbefutó árok jelezte, hogy a ház
nak valószínűleg fából készültek a falai. Ennek a háznak 
kisméretű, a padlóra épített kemencéje volt. 

A 13.  századi település házai ugyancsak ágasfás-sze� 
lemenes szerkezetűek. A házakon belül megtaláltuk a 
kó'bó1 épített, vagy a házakhoz kívülró1 csatlakozó körte 

formájú kemencéket. Több esetben meg tudtuk figyel
ni itt is a tapasztott padló nyomát, illetve a házon belül 
az úgynevezett ülőgödröt. A településhez két kút tarto
zott. Mindkettőnél megtaláltuk a fa bélés maradványait, 
de az őszi esős időszak miatt nem volt lehetőségünk tel
jes feltárásukra. 

Összesen 48 cölöplyuk került elő, melyeket lelet
anyaguk, illetve betöltésük alapján az Árpád-korba tar
tozónak tekintünk. Ezek egyelőre nem alkotnak értel
mezhető rendszert. 

A feltárás során még néhány újkori beásás, valamint 
több, a második világháború során használt géppuska
fészek került elő lőszerekkel és kézigránáttal. 

Az ásatáson részt vett Fogas Ottó (2002) és Rosta 
Szabolcs (2002-2003) .  

SOMOGYVÁRI ÁGNES 

3 Li 5 .  Somogybabod, vízmű mel lett 
(Somogy megye) Kú 
2003.  szeptemberében, terepbejárás közben a vízmű 
melletti földúton egy K felé ívelő kanyartól kb. 60 m-re 
levő vízmosástól 300 m-re K-re, a földút kettéágazásá
nál két kemencébó1 és hozzájuk csatlakozó gödörbó1 ál
ló objektumkomplexumot találtunk. 

1. objektum kemence: A kb. 120 cm átmérőjű kemen
ce palástja kb. 20 cm magasságban megmaradt a 
kemence K-i és Ny-i részén, É-i része hiányzott. Négy
szer megújították a kemence platniját. 

Leletanyaga főleg másodlagosan átégett, apró kavi
csos vagy homokos soványítású, jól korongolt töredé
kekbó1 állt. A peremek nagy része fedő számára tagolt 
volt, díszítésük bekarcolt vonalköteg, valamint előkerült 
egy perem alatt ujjbenyomkodással díszített peremtö
redék. 

2. objektum hamugödör: Kb. 2x2 m nagyságú, kb. 
70-80 cm mély, szabálytalan, ovális alakú, a D-i felénél 
rézsűs falú, az É-i oldalánál meredekebb kiképzésű gö
dör volt. Alja egyenetlen, a 3. objektum - kemence -
melletti részén omladékos rész volt. Az 1. kemence alá 
nyúlt be részben a gödörnek egy nyúlványa. A gödör
bó1 kevés leletanyag került elő: 2 állatcsont, vörös illet
ve sötét színű, jól kiégetett, jól korongolt, kora újkori 
töredékek. 

3. objektum kemence: Kb. 1 m átmérőjű, kerek ob
jektum, D-i oldalán az út vágta. Fala a D-i valamint a 
Ny-i oldalán hiányzott, a többi részen kb. 5-10 cm ma
gasságban maradt meg. Szája K felé, a második gödör 
irányába nézett - ez volt a hamugödre. 

Munkatársak: Slezák Balázs és Tóth Miklós ásatási 
technikusok, valamint Nagy Ferenc ásatási munkás. 

3Li6 .  Somogymeggyes határa 
(Somogy megye) R, B, Á, Kk, Kú 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

2003. december 13-14-én terepbejárást végeztünk a köz-
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ség rendezési tervéhez kapcsolódó régészeti örökségvé
delmi hatástanulmány előkészítéseként. 

A vizsgálat során először a terület domborzati, víz
rajzi viszonyait vizsgáltuk meg, ezt állapotfelmérés kö
vette. Ahol erre lehetőségünk volt (szántás, vetés, tar
ló) , ott extenzív terepbejárást is végeztünk. 

Összesen 9 leló'helyet azonosítottunk a kutatás so
rán, ezek jellege: őskori (azon belül nem meghatároz
ható korú) települések; rézkori település; késő bronz
kori település; Árpád-kori település, templom és teme
tő; középkori település, templom és temető; késő kö
zépkori és kora újkori település. 

A vizsgálat során kiderült, hogy a leló11elyek a meg
telepedés szempontjából legkedvezóbb belterületi ré
szeken, illetve azok közelében fekszenek. 

A település külterületén a megtelepedésre legalkal
masabb terület a Meggyes-árok és a hozzá kapcsolódó 
kisebb vízfolyások rendszere. A község középkori telepü
lésszerkezetére vonatkozó ismereteink még hiányosak. 

Régészeti érdekűnek határoztuk meg a Meggyes-á
rok, a Grófi-árok és a Pócai-víz völgyeit. A kutatás so
rán nem tudtuk vizsgálni a település külterületének er
dővel borított délnyugati részeit, a Mexikói-pusztától 
nyugatra. Ezeken esetleg feltételezhetjük újabb régészeti 
jelenségek előkerülését. 

Munkatársak: Molnár Attila és Stibrányi Máté ré
gészek, Szabó Zoltán régésztechnikus. 

3 '-l 7. Sopron,  Templom utca 1 .  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á. Kk 

MARTON TIBOR 

2002. augusztus 24. és 2003. február 23.  között a volt 
ferences kolostor területén a quadratura D-i, K-i és É-i 
folyosóján, a gazdasági udvaron a pincelejáróban és a 
sekrestyében tudtunk régészeti kutatást végezni. Ezzel 
együtt a műemlékes kutatás is folytatódott. 

A földszinti folyosókon további középkori sírok ke
rültek eló', így a temető sírszáma 61-re emelkedett. Az 
É-i folyosón négy, koporsóban elhelyezett, az eló'zőek
nél késóbbi sír került elő kb. a folyosó középvonalában. 
Ezek közül az egyik ruházata igen jó állapotban maradt 
meg, zöld, térdig érő, oldalt hasított kabát barna zsinór
szegéllyel, ugyanabból az anyagból készült szűk nadrág, 
bó'r cipő és barna prémsapka visszahajtott szegéllyel. A 
ruházat alapján a sír a 16. századra tehető, nem sokkal 
térhet el a másik három sír kora sem. Az É-i folyosó Ny-i 
végében feltártuk a Petőházi Zeke-család kriptáját, ahol 
5 csontvázat találtunk. A kripta rézsűs padkájáról - ame
lyen két csontváz kapott helyet - kiderült, hogy római 
fal, a kripta padlószintje alatt közvetlenül padlófűtés tég
laoszlopait tártuk fel. Ez az épület folytatódott a kolos
tor Ny-i bejárati folyosóján, ahol a római épület fala mel
lett dél felé, szegéllyel határolt, nagy kó1apokból kira
kott út részletét tudtuk megfogni. Az É-i folyosón a sí
rok alatt római kút került elő, négyszögletes kávával, 
teljes feltárására nem volt lehetőségünk. 

A gazdasági udvar É-i harmadában tudtunk dolgoz
ni, ahol a pincében az 1998-99-ben feltárt épületma
radványok folytatása került elő felmenő falakkal, egy 
helyütt in situ megmaradt tubusokkal. A római épület
be a 17. században egy kutat ástak. Mindezek fölött az 
ÉK-i sarokban középkori tégla padló maradt meg, bélye
ges téglákkal. Egy meszesgödörbó'l angyalszobor töre
déke és boltozati bordatöredékek kerültek eló' a 14. szá
zad végéró1, 15. század elejéró1. A mélyítés során kevés 
Árpád-kori kerámiát találtunk átégett agyagpadló rész
letei között, ezek az ispáni vár időszakát reprezentálják. 

A római korból meglepetést jelentett az Isis szen
tély előkerülése. A szent kerület É-i falának részletét 
találtuk meg, mellette helyén álló oltárkővel, és a pó
diumtemplom É-i szélének részletét a jelenlegi tanúfal
ban, ahol a feltárást kénytelenek voltunk abbahagyni. 
Előkerült még egy kisebb oltár töredéke megégett álla
potban, egyik keskenyebb oldalán íbisz, másikon sistrum 
ábrázolással, továbbá egy Osirisnek ajánlott feliratos tá b
la. A templom részletei közül egy sima oszloptörzs da
rabja és egy kompozit oszlopfö kis töredéke. A szent ke
rület területét K felé egy boltozatos, tégladerítő vágja el 
a kolostor udvari bejárata eló'tt. Ez elbontásra került. A 
csatornázás során az árokban megtaláltuk a pódium DK
i sarkát és egy szakaszon D-i oldalát is. A teljes feltárás 
még várat magára. 

A pincelejáróban a lépcső elbontása után előkerült 
a szent kerület É-i falának folytatása, két D-i irányban 
induló falrészlettel együtt. A pince D-i falának alapozá
sából két összetartozó, feltehetően a 13. századból szár
mazó mélyreliefet bontottunk ki. Az ábrázolás két me
zó're oszlik, felül ostorozási jelenet, alul keresztelési. 

A sekrestyében egy kápolnának a nyolcszög három 
oldalával záródó szentélyét tártuk fel oltáralapozással 
együtt. Mivel a templom DK-i támpillére benyomul a 
kápolna terébe, a kápolnát a templomnál korábbinak 
tartjuk. Megtaláltuk a kápolna 17. századi téglapadló
ját, alatta középkori terrazzót. A sekrestye D-i fala előtt 
sírfolt látszik, feltárására még nem került sor. 

3'-l8.  Sorkifa lud,  1. kavicsbánya 
(Vas megye) U,  Kö 

GABRIELI GABRIELLA 

Az adott területen 2003 .  június 30. és július 9. között 
folyt a feltárás. Ezen a részen egy humuszdepot fedi a 
terület egy részét. A feltárásra kijelölt területen már 
megbolygatták a humuszt, a felszínen ennek ellenére is 
viszonylag sok kerámia került elő, fó1eg az újkőkori du
nántúli vonaldíszes kultúra idejébó1. 

Összesen 770 m2 területet tártunk fel.  Huszonhá
rom régészeti jelenséget, objektumot figyeltünk meg, 
ezek többsége kisebb-nagyobb gödör, illetve cölöplyuk. 
A területi behatároltság miatt a cölöplyukak összefüg
géseit nem sikerült biztosan megállapítani. A gödrök 
nagy részébó1 DVK kerámiaanyag, és néhány kőeszköz 
került elő. Ezek betöltése agyagos, sokszor faszenes, 
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paticsos. Leletanyaga alapján két objektum tartozhat a 
kora középkorba, és sötétebb, löszös betöltése alapján 
még két cölöplyukat is ide sorolunk. 

Megállapítható, hogy egy nagyjából É-D-i irányú 
dombhát középső és Ny-i lejtőjén elhelyezkedő, a du
nántúli vonaldíszes kultúrához tartozó falu, település 
Ny-i szélét fogtuk meg itt. Valószínűleg ez K, és É felé 
tovább folytatódhat, DNy-i végét pedig egy bányagö
dör pusztította el. 

3Li9 .  Sormás,  Mántai-dűlő 
(Zala megye) U ,  V 

FARKAS CSILLA 

2003. április és augusztus között folytattuk K-i irányba 
az előző év novemberében befejezett ásatást, melynek 
eredményeként négy hónap alatt a nyomvonal teljes 
egészét sikerült feltárnunk. Az objektumok foltjai to
vábbra is rendkívül sekélyen, többségükben rögtön a 
humusz alatt jelentkeztek. Az előző évhez képest keve
sebb korszakból, szinte kizárólag csupán az újkőkor idő
szakából kerültek elő emlékek. A nyomvonal K-i har
madában a régészeti jelenségek száma feltűnően meg
ritkult, illetve teljesen elfogyott. Az elmúlt évben talált 
LT Cl korú kelta településnek már egyáltalán nem ta
láltuk folytatását, ahhoz kapcsolódóan csupán egy késő 
vaskori hamvasztásos sírt sikerült feltárnunk. A dunán
túli vonaldíszes kultúra gödrei is szembetűnően meg
ritkultak. Említésre méltó azonban, hogy nemcsak a 
keszthelyi csoport emlékanyaga, hanem a kultúra ko
rábbi fázisának kerámiaanyaga is előkerült. 

A feltárt objektumok döntően a késő neolit (Sopot
kultúra, protolengyeli időszak/Sé horizont) korszak em
lékei, a számos hulladékgödrön és a házakat kísérő árko
kon kívül sikerült feltárnunk a tavalyi körárok további sza
kaszát, valamint több cölöpszerkezetes neolit hosszúházat 
is. A lelónely Ny-i szélén futó árok tovább ívelődik K-i 
irányba, újabb bejárata nem került elő, É-i vége kifut a 
nyomvonalból. Az É-D-i tengelyű, hármas cölöpsorokból 
álló hosszúházak közül kettőt szinte teljes egészében sike
rült dokumentálnunk, melyek 20x5 m kiterjedésűek. To
vábbi fél tucat épület esetében a cölöpök hiányosan ke
rültek elő, így azok szerkezete bizonytalan. Hét darab idol
részlet, illetve kultusztárgy, több zoomorf és állatdíszes 
plasztika, valamint az előző évinél jóval nagyobb számú 
vörösre festett kerámiatöredék került felszínre. A kőesz
közök száma és a természettudományos anyagminta 
mennyisége is jelentős mértékben megnövekedett. 

A két szezon alatt összesen 554 objektum került fel
tárásra, a megkutatott terület nagysága 23 700 m2• 

STRAUB PÉTER 

3 50 .  Sormás, Törökföldek 
(Zala megye) U, R, B 
A lelónely az épülő M7-es autópálya nyomvonalába esik 
(79.  sz. ) .  2003 .  április 2. és augusztus 29 .  között végez-

tük el a feltárást. Az előző évben kutatott 10 008 m2 
mind K-i, mind Ny-i irányban bővült. Ez évben össze
sen 17 690 m2-t tártunk fel, 307 objektumot bontottunk 
ki és dokumentáltunk. 

A munkát a tavaly feltárt területhez csatlakozva vé
geztük. A domb és az autópálya nyomvonalának K-i lej
tőjén megtaláltuk a tavalyi I. árokrendszernek nevezett 
kettős körárok K-i kapuját. Ez az árok a nyomvonal É-i 
széle felé kanyarodik és hagyja el azt. Itt a K-i lejtőn 
egészen a patakpartig humuszoltunk. A domb alján ka
vicsos feltöltődés volt, régészeti objektum nyomára már 
nem bukkantunk. A múlt évben elkülönített II. számú 
árokrendszer (szintén kettős árok) folytatását is doku
mentálhattuk a domb Ny-i lejtőjén. Ebből az árokrend
szerből mintegy kétszer kilencven métert tártunk fel, 
megtaláltuk a Ny-i kaput. A dombhátnak ezen az olda
lán, a körárkon kívül (a domb Ny-i lejtőjének irányába) 
már csak néhány objektum akadt, elmondhatjuk, hogy 
a település Ny-i szélét is sikerült meghatároznunk. 

Az objektumok (árkok, gödrök) és a leletanyag jel
legét tekintve megegyezett a tavalyi évben megfigyel
tekkel. Némi különbség azonban adódott: az idén a göd
rök átlagos mérete, és mélysége valamivel kisebb volt a 
korábban dokumentáltaknál, összességében kevesebb 
idoltöredék került elő. Ez azonban így is jelentős: 2 séi 
típusú idolfej , 3 steatopyg idol lába, fej nélküli töredé
ke, 2 emberi torzó (szintén idoltöredék) és 1 kisebb ál
latfigura töredéke is eló'került. A felsorolt tárgyak leg
többjén, és az eló'került finomkerámia töredékeken is 
gyakori volt a vörös festés, jónéhány csőtalpas táltöre
déket találtunk. Előfordult, jóval szerényebb számban, 
néhány sárga festett oldaltöredék. Az idén egy szép 
csontár is előkerült. Jelentős a kőanyag. Viszonylag ke
vés kővésőt találtunk, de annál több magkövet és kő
pengét. 

Az idei évben is a leletanyag döntő többségét a len
gyeli kultúra legkorábbi, Sé-horizontjának jellegzetes le
letei képezték, emellett a Sopot-kultúra néhány objek
tuma is dokumentálásra került. Egy késő bronzkori göd
röt is találtunk. Az egyik objektumból néhány szórvány 
Starcevo oldaltöredék is előkerült, kevés szórvány du
nántúli vonaldíszes kultúra cserepet is találtunk. 

A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum 
Régészeti gyűjteményét gyarapítja. 

SZÁRAZ CSILLA 

3 5 1 . Szabadkígyós, Wenckheim-kastély 
( Békés megye) Kú 
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély épülettömbjének 
DK-i részén található az egykori télikert területe, a ká
polna és az ebédlő külső falaival határolt sarokban. Mai 
állapota szerint a park sétaútjának szintjéből kiemelke
dik, kóoó1 készült lábazata a télikert padlószintje fölé 
magasodik. A park felől, D-i irányból négy lépcsőfok-ve
zet föl, amely az egykori épület tengelyével azonos irá
nyítású. A télikert másik megközelítési iránya Ny feló1, 
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az ebédlő irányából nyílt, ahol az ebédlő K-i falának kö
zepén elhelyezkedő nagyméretű, üvegezett ajtót ma acél 
hullámlemezbó1 készült redőny zárja. A redőny a rajta 
elhelyezett cégjelzés szerint a Sipos-féle redőnygyárban 
készült Gyulán, feltehetően a két világháború közötti 
időszakban. Eredetileg az ebédlóbó1 három lépcsőn le
hetett a télikertbe jutni, a lépcsősor ma is áll, eredeti 
funkcióját elveszítve. A K-i oldalon félköríves kialakítá
sú terület formája a szomszédos kápolna apszisának ívé
vel ritmizál. A lábazati kőfalak és a kastélyépület emlí
tett helyiségeinek falai által határolt terület az egykori 
télikert belvilágának területével azonos, mai, kissé egye
netlen felszínét fű borítja, födémrendszere teljesen 
hiányzik. 

A télikert területén 2003. június 4-26. között vé
geztünk feltárást, amely során régészeti módszerekkel 
igyekeztünk további információkat gyűjteni az egykori 
épületró1. A parkból felvezető lépcső tengelyének irá
nyában a kutatandó terület teljes hosszában egy 2 mé
ter szélességű szelvényt nyitottunk. Erre meró1egesen, 
a K-i oldalon elhelyezkedő, félköríves falszakasz tenge
lyében, az ebédlóbó1 levezető lépcsősor irányában, egy 
1 méter szélességű szelvénnyel kutattunk. Harmadik 
szelvényünket pedig az ebédlóbó1 levezető lépcső előtt, 
az ebédlő falával párhuzamosan nyitottuk, 1 méteres 
szélességben. A szelvények betöltésének kiásása után 
keletkezett tanúfalak rétegsorai a terület feltöltésének 
kronológiáját is reprezentálják a technikai megfigyelé
sek mellett. A terület ÉNy-i, belső sarkában alig 10-15 
cm-nyi felső talajréteg letermelése után sikerült megta
lálni a vasszerkezet oszlopainak kó1ábazatát, amely ere
detileg a télikert padlószintjével megegyező szinten il
leszkedett. A kó1ábazatot téglafallal támasztották meg. 

A rétegsorok alapján megállapítható, hogy az egy
kori télikert padlószintje és a parkból felvezető lépcső
sor felső lépcsőfokának szintje között nem volt lénye
ges eltérés. A legfelső lépcsőfokkal megközelító1eg azo
nos szinten lévő padozat folytatódott a helyiség belseje 
felé. Az ebédlóbó1 levezető lépcsővel is hasonló a hely
zet, ott a legalsó lépcsőfokról lelépve lehetett elérni a 
télikert padozatának szintjét. 

A télikert belső elrendezéséró1 nem tudtunk infor
mációkat gyűjteni, mert a vasszerkezetű tető és falak 
lebontása után nagy mennyiségű törmeléket töltöttek 
vissza a területre. A jelenlegi talajszint alatt néhány év
tizedes, vékony salakréteg, ez alatt különböző összeté
telű törmelékrétegek, azok alatt pedig homogénebb, ré
gi, a télikert építésének idejével megegyező kori feltöl
tési rétegek voltak megfigyelhetők. 

Az ÉNy-i sarokban elhelyezkedő oszloplábazat ala
pozásának kutatása során bukkantunk rá a télikert fű
tési rendszerének első részletére. A jelenlegi padlószint
tó1 kb. 130 cm-es mélységben az ebédlő falával párhu
zamosan futó, téglával kirakott padlózatú, téglafalú „hő
folyosót" találtunk. A kiszerkeszthető formájú téglafo
lyosó feltételezésünk szerint meleg levegő keringteté
sével működő fűtési rendszer része volt, amely a téli-

kert légterének fűtésére szolgált. A folyosó padozata kb. 
130 cm-rel az egykori padlószint alatt helyezkedett el, 
falai a padlószintig értek. Téglalap alakban futott körbe 
a télikert padozata alatt. A felfalazott téglafalakat sárga 
színű, kerámia padlótéglával fedték, amelyeknek a ré
sein keresztül áramlott a meleg levegő a télikertbe. A 
„hőfolyosó" által közrefogott, középső részt, valamint a 
falon kívüli részt törmelékkel töltötték fel, ennek a pa
dozatáról nem rendelkezünk információkkal. A „hőfo
lyosó" téglával kirakott padozatán, élére állított téglák
ból álló, a folyosó irányára meró1egesen elhelyezkedő 
téglasorok futottak, amelyek a meleg levegő fölfelé 
áramlását segítették elő. A „hőfolyosó" a kápolna D-i 
falának tengelyénél indult. Ezen a részen a padlószint 
alatt egy nagyméretű téglaboltozat helyezkedik el a 
kápolna falával párhuzamosan. A boltozat később elfa
lazott nyílásának közepén történt eredetileg a meleg le
vegő beáramoltatása, amely az enyhe emelkedővel kiala
kított „hőfolyosón" haladt körbe, visszatérve a kápolna 
faláig. A kápolna pincéjében is megfigyelhető az emlí
tett boltozat másik oldala. A teljesen bevakolt falfelüle
ten nem látszik, hogy innen áramoltatták volna a me
leg levegőt a pincével azonos szinten lévő „hőfolyosó
ra". A kastély nagyobb helyiségeit hasonló, meleg leve
gőt áramoltató rendszerrel fűtötték. Sajnos arról sem 
sikerült egyértelmű adatokat gyűjteni, hogy a télikert 
fűtését egy külön rendszeren működtették-e, vagy pe
dig a többi helyiség fűtését ellátó, központi kazánból 
vezették ide a meleg levegőt, bár ez utóbbi megoldás a 
valószínűbb. 

Az említett boltozat télikert feló1i oldaláról jól lát
szik, hogy a boltozat vakolatára ráfalazták a kápolna fe
ló1i zárófalat, tehát az mindenképpen késóbb keletke
zett, mint maga a bolthajtás. Megjegyzendő az is, hogy 
a „hőfolyosónak" a kápolna falára meró1eges felmenő 
falai nincsenek kötésben a kápolna alapfalaival, tehát 
ezek szintén késóbb épültek. A boltozat nyílását a téli
kert elbontása után elfalazták, majd az egyik oldalsó, 
korábbi elfalazást egy darabon kibontották, és laza tör
melékkel töltötték föl a két fal közötti, kb. 120 cm vas
tag közt. 

A télikert vasszerkezetének lebontása után a „hőfo
lyosó" falait is lebontották, csupán padozatát és 2-3 sor 
téglát hagytak meg, azt is feltehetó1eg csak a bontás tech
nikájából eredő sok törmelék felgyülemlése miatt. Csak 
a D-i oldalon maradt meg a „hőfolyosó" mindkét felme
nő falának nagyobb részlete. A falak elbontása után a 
területet törmelékekkel hordták tele. Érdekes adat, hogy 
egy szemtanú elmondása szerint a télikert helyén az 
50-es évek elején két nagy gödör tátongott, amelyet ak
koriban töltöttek fel földdel. Az elmondásban szereplő 
feltöltés megfigyelhető a rétegsorokban a kápolna előt
ti, valamint az ebédlóbó1 levezető lépcső előtti szaka
szon. Nem rendelkezünk információkkal a télikert el
bontásának idejéró1, az ellenőrizhető szóbeli közlés vi
szont arra utal, hogy az elbontás nem sokkal az 50-es 
évek előtt történt. 
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A kutatószelvényekből kitermelt törmelékben sok 
igen vastag, 1 cm-nél vastagabb síküvegtöredéket ta
láltunk, amelyek valószínűleg a vasszerkezet üvegtáb
láiból származnak. Szintén a betöltésbó1 kerültek elő 
a már említett sárga színű, peremes padlótégla-töre
dékek, amelyekkel a „hőfolyosót" fedték. Az igen nagy 
számban eló'került más típusú, bordós-vöröses színű, 
zúzott kóoó1 készült, helyszínen öntött padló töredé
kei talán a sárga padlótéglák fölött helyezkedtek el, és 
ilyen típusú padlóval borították a télikert egy részét 
vagy egészét. 

3 5 2 .  Szabadszá l lás ,  Gyakorlótér 
( Bács-Kiskun megye) Sza , A 

LISKA ANDRÁS 

A részletes tanulmányt lásd a 75. oldalon! 
BALOGH CSILLA 

3 5 3 .  Szakcs, Borjádpuszta, Borjádi-dűlő 
(Tolna megye) Kö 
Wosinsky Mór könyvébó1 ismerjük a Borjád pusztán, az 
Éhes-hegy déli csúcsán talált, római kövekbó1 és téglák
ból épített középkori templomhelyet. Az általa leírt he
lyen a WMM EOV-térképe egy Miklós Zsuzsa által ké
szített légi fotóról ismert lelónelyet tüntet fel. Az Éhes
hegy neve mára eltűnt. 

A Szakcstól DNy-ra fekvő Borjádpusztától DK-re, a 
Borjádi-árok és a Kiskondai-patak közötti földnyelven, 
a Borjádi-dűlő D-i részén végeztünk terepbejárást 2003. 
május 10-én, a dűlőre meró1egesen vetett búzatáblától 
D-re. A dombhát alján és oldalán közepes sűrűségben 
középkori kerámiát találtunk. A domb kiszélesedő, la
pos tetején, közvetlenül a búzasávtól D-re elszórtan 
nagyméretű, fehér mészköveket figyeltünk meg, a mű
veléshatárt jelző mélyebb barázdában és szűkebb kör
nyékén pedig apró építési törmelék is jelentkezett. Az 
innen É-ra, magasabban fekvő, térdig érő búzavetés trak
tornyomaiban szétnézve kiderült, hogy az épületnek 
csak kisebb, D-i széle fekszik a szántásban, a kövek és 
kevesebb tégla, valamint a kevés embercsont túlnyomó 
része a vetésben található. D-ró1 nézve a templom domb
j a  határozott kiemelkedésként érzékelhető. A rom ki
terjedése a középkori templomhelyekéhez képest szo
katlanul nagy, Ny-K irányban kb. 40x30 m.  

Wosinsky leírása alapján ezt a helyet kell az  általa 
megtalált rom helyével azonosítanunk, amelyet egyér
telműen - semmilyen forrásból nem ismert - középko
ri templomnak tarthatunk. Feltűnő a kövek meglepően 
nagy száma és mérete; ezt minden bizonnyal az innen 
K-re kb. 2 km-re fekvő, a korai Iovai-val azonosított, ha
talmas kiterjedésű római romterület közelsége magya
rázhatja, amely a középkorban is nyilvánvalóan kóoá
nyaként-szolgált. 

A középkori település a templomhelytó1 D-re, a két 
patak összefolyásáig helyezkedik el, mindkét patak men-

tén. A templomot rejtő búzasávtól É-ra fekvő részt nem 
jártuk be. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

3 5 Li .  Szatymaz, 51 / 1 2  számú lelőhe ly 
( Csongrád megye) Sza 
A lelónelyen (M5 58. lh.) 2003. június 27. és július 18. 
között folytattunk megelőző feltárást az M5 autópálya 
Csongrád megyei szakasza nyomvonalának előzetes fel
tárása során. A feltárt terület nagysága 7180 m2. 

A leló11elyen 78 objektum került elő, amelyek nagy 
többsége - néhány újkori j elenség kivételével - a szar
mata korból származik, többek között egy cölöpös szer
kezetű felszíni ház maradványai nagy mennyiségű ke
rámiaanyaggal. 

A kitűzött terület a nyomvonal részletére, illetve a 
hozzá Ny feló1 csatlakozó felüljáró nyomvonalára ter
j edt ki, erősen tagolt volt, dűlőutak és csatorna is ke
resztezte. K-i szélén teljes hosszában, illetve D-i részén 
nyitott felületen semmilyen jelenség nem került elő. 
Csupán a nyomvonal Ny-i szélén, illetve a felüljáró 
nyomvonalán, a csatornától D-re kerültek elő régészeti 
j elenségek, amelyeket a nyomvonalban sikerült lehatá
rolni. A lelónely a nyomvonalban semmilyen irányban 
nem folytatódik. A néhány újkori j elenség a csatornától 
É-ra nyitott felületen került elő. 

BENDE LÍVIA - LőRINCZY GÁBOR 

3 5 5 . Szákszend, Nagy Gyeptörés 
( Komárom-Esztergom megye) Ró 
2003. november 24-én telefonon értesítették a Kuny Do
mokos Múzeumot, hogy a község határában szántás köz
ben szarkofágot találtak, melybe az ekevas beletört. 
Azon a részen már évek óta valamit karcolt az eke, amit 
24-én markolóval ki akartak emelni. Ennek során lekap
ták a szarkofág tetejét és belemarkoltak a kó1ádába is, 
amelynek két hosszanti oldalát markolólapátnyi széles
ségben ugyancsak kibontották. A kiszedett csontokra va
ló tekintettel értesítették a múzeumot, a további tény
kedést pedig abbahagyták. 
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A leló11elyre egy darus kocsival együtt 26-án men
tünk ki. A szarkofág a Szákszendi Mezőgazdasági Rt. ser
téstelepével szembeni, attól K-re lévő úgynevezett B2 
(korábbi 20-as) táblában (hrsz.: 083/i, régi neve „Nagy 
Gyeptörés") feküdt. A dlílőt a sertésteleptó1 a Szendi-ér 
választja el. A szarkofágban lévő föld tetején törött cson
tok voltak láthatók. A ládában a föld bolygatott volt, 
valamennyi csontot törötten, másodlagos helyzetben ta
láltuk. A szarkofágfenék K-i szélénél, a fenéktó1 2 cm 
magasan, a kőpárna aljánál egy bronzpénzre leltünk. 
Más melléklet a bontás során nem került elő. A láda 
(mérete: 72x185x89 cm) K-i, hosszanti oldalán látható 
keretelésben a felirat nem vésett volt. A fedelet ham
vasztásos temetkezés sírkövébó1 alakították ki oly mó
don, hogy a feliratos, figurális rész volt a láda belseje 
felé fordítva és az egykori sírkő hátsó részébó1 faragták 
ki a fedél háztető alakú formáját. A figurális rész telje
sen kopott, csak a keretelések és a tagoltság egykori mi
kéntje volt felismerhető. Mérete: 110x198x30 cm. (Lásd 
az illusztrációt ! )  

Dokumentálás után a ládát kiemeltük és  a fedéllel 
együtt a tatai vár udvarába szállítottuk, a csontanyag és 
a pénz pedig a múzeum raktárába került. 

PETÉNYI SÁNDOR 

3 56.  Szá lka ,  Öregtemplom-dűlő 
(Tolna megye) Ó, Kö 
A dűlőben fekvő középkori templomról egyetlen forrá
sunk az első katonai felmérés, amely itt régi templomot 
tüntet fel. 

A falutól ÉK-re, két patak találkozásától Ny-ra fek
vő dlílóoen, a horgásztó feletti száraz szántóföldön, bo
káig érő, gazos repcében végeztem a terepbejárást 2003 . 
április 23-án. A templom az erdő szélétó1 kb. 20-30 m
re, nem a dlílő legmagasabb pontján, hanem attól kissé 
ÉÉK-re, egy a környezetébó1 alig kiemelkedő, kb. 0,5 m 
relatív magasságú kiszélesedő földnyelv K-i felén fek
szik, helyét 15x20 m-es területen kevesebb tégla-, és fő
leg (környékbeli eredetű, barnás kemény) kőtörmelék 
jelzi, közepes slírlíségben. Embercsontot csak elvétve 
találtam, elsősorban a K-i lejtős részen. 

A falu kiterjedését pontosan nem tudtam megálla
pítani: É-on az erdő széléig j elentkeztek leletek, K-en 
pedig a földesútig; D-en a templomtól kb. 150 m-re szűn
tek meg. A leló11elyen néhány őskori töredék is előfor
dul. 

3 5 7. Százhalombatta , Földvár 
(MRT 7. k. 2 712 lelőhely) 
( Pest megye) B 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Az „Emergence of European Societies"21 elnevezésű 
nemzetközi kutatóprogram keretén belüli százhalom
battai projekt22 eredményei 2003-ban j elentős állomás
hoz értek. 2003 az ásatás hatodik éve, mostanra mintegy 
100-120 cm vastagságú rétegsort távolítottunk el a kö
zel 6 m vastag tell felső rétegeibó1, s sikerült minden 
késóobi korszak objektumait feltárnunk. A 2003-as ása
tási szezon végére már csak bolygatatlan középső bronz
kori rétegekkel számolunk. 

A nagyszabású ásatást 20x20 méteres, É-D irányí
tású szelvényben 1998-ban kezdtük - Poroszlai Ildikó 
korábbi, 1989-93-as szelvénye mellett23 -, elsősorban 
az új módszerek elméleti és gyakorlati kidolgozásával. 
Ekkor kísérleteztük ki a hosszú távon alkalmazandó ása
tási módszereket, bontási technikákat, mintavételezési 
stratégiát és a dokumentációs rendszer alapját. A feladat 
nem volt egyszerű, hiszen három különböző kultúra el-

21 KRISTIANSEN, K. :  The emergence of European Communities: 
household, settlement and territory in Later Prehistory (2300-
300 BC). ln: PoROSZLAI, I. and VrczE, M. (eds), Százhalombatta 
Archaeological Expedition, Annual Report I, 2000, 7-12. 

22 A százhalombattai projektrészben közreműködő külföldi part
nereink: Göteborg-i egyetem, Southampton-i egyetem, Camb
ridge-i egyetem és a Svéd Nemzeti Örökségvédelmi Hivatal mun
katársai, tanárai, egyetemi hallgatói. 

23 ----1'0ROSZLA1, -1. : Excavation_ campaigns aL the Bronze -.Age_tell site 
at Százhalombatta-Földvár !: 1989-1991; II. 1991-199} ln: Po= 
ROSZLAI, I. and VrczE, M. (eds), Százhalombatta Archaeological 
Expedition, Annual Report 1, Bp„ 2000, 13-74. 
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térő ásatási tradíciót kellett közös nevezőre hozni.24 A 
sikeres eredményt részletesen ismertettük a Régészeti 
kutatások Magyarországon 2002. évi kötetében.25 

24 A magyar, a svéd és az ekkor még a telit ásató partnerek közé 
tartozó chicagói Northwestern Egyetem hagyományait és ásatá
si elképzeléseit dolgoztuk össze. 

2 5  VrcZE M.:  A Százhalombatta Projekt által alkalmazott ásatási tech
nika - Excavation methodology on the Százhalombatta Project. 
ln: Régészeti kutatások Magyarországon 2002 - Archaeological 
lnvestigations in Hungary 2002. Budapest, 2004, 131-146. 

Az 1998-2002-ben elvégzett munkákról folyamato
san beszámoltunk a Régészeti kutatások Magyarországon 
sorozat oldalain.26 

A 2003. évi szezon célkitűzése a nagyjából a szel
vény közepén elhelyezkedő omladék határainak tisztá
zása. (Lásd az illusztrációt! )  Az égett omladék ÉNy-DK 
irányban húzódott közvetlen az északi szelvényfaltól in-

26 RKM 1999, 246.; RKM 2000, 207.; RKM 2001, 217; RKM 2002, 
269. 
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dulva. Az északi része 6-8 méter szélességben kifutott 
a szelvénybó1, így a keleti, déli és nyugati széleit kellett 
megkeresni. A keleti oldala viszonylag korán, az ásatási 
szezon elején tisztázódott. Ezen az oldalon, egy szintén 
ÉNy-DK irányú utca határolta a ház (No. 1818) omla
dékát. A kb. 50-60 cm széles utca másik oldalán egy le 
nem égett ház (No. 3147) hosszanti oldala került elő. 
A rétegtani megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a 
két ház, a 3147-es számú és az 1818-as legfelső rétege 
egykorú. Az 1818-as ház déli oldalának meghatározá
sa j óval nehezebbnek bizonyult. A szelvény ezen olda
la, mint ahogy már a korábbi rétegekbó1 is kiderült, 
meredeken lejt. Az égett omladék a fenti rétegekhez 
hasonlóan egy törésvonal után meredeken lejteni kez
dett a téglagyári völgy, azaz dél felé. A szelvény déli 
fala mentén elhelyezkedő négyzetekben az omladékot 
fedő kevert réteg igen vastag, 30-40 cm volt. A nem 
teljesen összefüggő, töredezett omladék ellenére kiraj
zolódott a ház déli széle is. A szelvény nyugati felé
ben, délnyugaton 10 méter, északnyugaton 6 méter szé
les területet kellett feltárni, illetve itt megkeresni a ház 
nyugati szélét. Az 1745-ös számú agyagos réteg alatt, 
részben az 1818-as ház felett egy barnás, faszenes, le
letekben gazdag, egységes réteg jelentkezett, amely 
háztartási hulladékban gazdag felszínt sugall. Ez a ré
teg két ásónyom vastagságúnak bizonyult. Színe, össze
tétele, állaga a teljes vastagságban azonos volt. Ezen 
réteg elbontása közben találtuk meg a ház nyugati szé
lét, ami töredezetten, nagy lejtésekkel, lépcsőzetesen 
jelentkezett. A szelvény nyugati részében a vastag ház
tartási hulladékos réteg alatt, az 1818-as ház korábbi 
fázisával egy szinten két újabb házmaradvány került 
elő. A délnyugati sarokban a 3181 -es számú, az észak
nyugatiban a 3076-os számú található. Egyik ház sem 
égett le, mind faluk, mind padlójuk sárga tapasztott 
agyagból készült, cölöpös szerkezetük van. 

A fentieket egybevetve 2003-ban a 20x20 méteres 
szelvényben összesen öt vagy hat középső bronzkori ház 
maradványát tudtuk egy szinten megfogni. Ennek tük
rében le lehet vonni néhány településszerkezeti követ-

keztetést a bronzkori telep Koszider korú fázisáról. Ez a 
települési szint a kerámiaanyag alapján a korszak klasszi
kus fázisába tartozik. Koszider korú leletanyag már köz
vetlen a humuszból és az az alatti rétegektó1 folyamato
san kerül elő, tehát a százhalombattai tell telep ezen 
részén több, mint egy méter vastagságú Koszider korú 
réteggel és számos települési fázissal kell számolni. A 
felsóob rétegek töredezett objektumai és bolygatott 
szintjei ellenére egyértelmííen kirajzolódott, hogy a ko
ra bronzkori hagyományoktól eltérően ebben a korban 
a település belső struktúrája nem állandó, hanem in
kább pulzáló, változó. A település adott területén verti
kálisan változik annak használata, illetve funkciója. Az 
1818-as számú ház megjelenéséig biztosan házhoz tar
tozó padló- vagy falmaradvány csupán a szelvény észa
ki részében, egy viszonylag kis ( 4x8 m-es) területen volt 
található. Itt egymás alatt legalább kettő, de elképzel
hető, hogy három házréteg volt, tehát a szelvény északi 
oldala végig lakóterület volt. A szelvény többi, nagyob
bik részét általános feltöltések, agyagos munkafelüle
tek, háztartási hulladékot tartalmazó területek töltöt
ték ki váltakozva. Ezek alapján ez a terület a település 
utolsó fázisaiban igen mozgalmas volt, váltakozó funk
ciót töltött be.27 

Külön említésre méltó a szelvény déli-délkeleti ré
sze, ahol megállapítható, hogy itt folyamatosan igen 
élénk és speciális tevékenységeket folytattak a telepü
lés eddig feltárt időszakában. Ezen a területen került 
elő korábban egy hároméves bika csontváza, amelyet 
egy elszenesedett deszkamaradványon találtunk. Ugyan
ehhez a területhez köthető egy csecsemő erősen zsugo
rított csontváza, s szintén itt került elő 2003-ban egy 
speciális funkciójú kitapasztott oldalú gödör (No. 3070). 
Ez az objektum először egy vízszintes tapasztásként je
lentkezett sok, részben sorban, részben rendszertelenül 
elhelyezkedő 10-15 karólyukkal. Bontása közben egy ki 
nem égett rostélyos kemence vagy esetleg kerámiaszá
rító építmény maradványára gondoltunk. A „rostélyos" 
rész elbontásakor az alsó platni vagy az építmény alja 
helyett egy vastagon kitapasztott falú gödröt találtunk 
egy széttört Vatya urna darabjaival és néhány emberi 
maradvánnyal. A gödörben az urnában lévő felkarcson
ton és a mellette elhelyezett medencecsonton kívül más 
számottevő lelet nem volt. Betöltésébó1 néhány apróbb 
csont és cserép került elő, melyek az egykori betöltéssel 
együtt kerülhettek a gödörbe, közvetlen kapcsolatuk sem 
az urnával, sem az emberi maradványokkal nem volt 
kimutatható. A botrosz-nak elnevezett objektum áldo
zati jellegét két tényező is alátámasztja. Az egyik, hogy 
a Kárpát-medencében a neolitikum óta nem volt szo
kás emberi maradványokat tell telepen elhelyezni. A 
másik a Vatya-kultúra köztudottan jól ismert, telepek-

27 S0RENsEN-V1czE nyomtatás alatt. 
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tó1 elhatárolt urnatemetőiben történő hamvasztásos te
metési rítusa.28 

A 2003-as ásatási szezonban a szelvény délnyugati 
sarkában talált ház (No. 3181) padlójáról, a tűzhelytó1 
20 cm-re délkeletre egy kőkoncentrációból előkerült egy 
ép tokos véső. Ehhez mind típusban, mind korban leg
közelebb a dunaújvárosi I. Koszider kincsben található 
véső áll,29 habár a Százhalombattán előkerült darab na
gyobb és robosztusabb. Hasonló véső ismert még So
mogy megyébó110 és talán a nagyhangosi kincsben ta
lálható töredék11 is ehhez a típushoz tartozik. (Lásd az 
illusztrációt a 292. oldalon! )  

Összegezve egyértelműen megállapítható, hogy a 
százhalombattai földvár bronzkori tell, a Koszider kor
ban sűrűn lakott település volt. Az általunk feltárt ré
szén viszont rétegenként más-más tevékenységeket foly
tattak, tehát a település belső struktúrája életének utol
só évszázada folyamán lakószintenként változott. 

PoRoszLAI ILDIKÓ - VrczE MAGDOLNA 

3 58.  Százha lombatta, Turul u tca Li 9-51 -53 .  
( Pest megye) B 
2003. április 17-18-án bejelentést követően leletmentést 
végeztünk az építési telken található agyagos löszfalban 
(hrsz.: 11/2). Eló'került négy gödör, amelyek leletanyaga 
csont, kerámia, pattintott kőeszköz, faszén volt. 

BALOGH ÉVA 

3 59.  Szeged ,  Kiskundorozsma, Daru-halom-dűlő 1 .  
(Csongrád megye) Á? 
Az M5 és a hozzá kapcsolódó úgynevezett M430 jelzetű 
tervezett autópálya nyomvonalán végzett kutatások ke
retében 2003. május 27. és júius 13. között megelőző 
feltárást végeztünk a jelzett területen (26/93; M5 Nr. 
61 =M43/3). A terepbejárási adatok alapján középkori 
település maradványaira számítottunk. 

A régészeti lelőhely Kiskundorozsmától ÉNy-ra, az 
Algyői főcsatorna mentén helyezkedik el, a Maty-ér két 
ága között, mindkét medertó1 kb. 500 m-re található. 

A feltárásra kijelölt terület határait földmunkagé
pekkel körbeástuk. A humuszolt terület nagysága 5122 
m2• A lehumuszolt területen összesen 33 régészeti j e
lenséget találtunk. Mivel ezek mindegyike cölöplyuk 
volt és régészeti korhatározásra alkalmas leletet nem 
találtunk bennük, a kijelölt területet nem tártuk fel 
teljes egészében. A megkutatott terület nagysága kb. 
12 OOO m2• 

A feltárt régészeti jelenségek minden bizonnyal a 
lelónelytó1 K-re fekvő, nagy kiterjedésű Árpád-kori te
lepülés külső részeit (Kiskundorozsma, Daru-halom-dű
lő II. 26/94 (M5 Nr. 62=M43/4)) ,  valószínűleg az álla
tok legeltetésére használt területeit jelzik. 

A feltáráson részt vett Mészáros Patrícia, Nagy Már
ta régészhallgató, Szeles Imre és Magyar Emil ásatási 
technikus. 

PALUCH TmoR - SzALONTAI CsABA 

360.  Szeged, Kiskundorozsma, Daru-halom-dűlő I I .  
(Csongrád megye) Sza, A ,  Á 
2003. június 5. és október 17. között megelőző feltárást 
végeztünk a jelzett területen (26/94; M5 Nr. 62=M43/ 
4). A terepbejárási adatok alapján ős- vagy népvándor
lás kori, illetve középkori település maradványaira szá
mítottunk. 

A régészeti lelőhely Kiskundorozsmától ÉNy-ra he
lyezkedik el a Maty-ér egyik ágának Ny-i partján, a me
derrel párhuzamosan futó két dombháton. 

A tervezett nyomvonal mintegy 350 m hosszú, és 
90 m széles területen érintette és veszélyeztette a régé
szeti lelőhelyet. A feltárásra kijelölt terület teljes felszí
nét földmunkagépekkel humuszoltuk. Az így feltárt te
rület nagysága 32 444 m2, amelyen összesen 525 régé
szeti jelenséget találtunk. 

Alapvetően 2 nagy korszak régészeti j elenségeit 
határoztuk meg. 93 db avar kori sírt tártunk fel. A sírok 
kora, a bennük talált ékszerek, lemezes övdíszek, gyön
gyök és kerámia alapján a közép és késő avar közti át
menetre tehető. Az egyik sírban bizánci solidust is ta
láltunk. 

A sírok tájolás ÉNy-DK, erősen É felé térnek el, de 
több sírt Ny-K, vagy K-Ny irányban ástak meg. A te
mető sírjai megközelító1eg 3 sorban helyezkednek el. A 
temető teljes területe és az összes sír feltártnak tekint-

28 Fontos itt megjegyezni, hogy az általános halotthamvasztásos hető. A sírokban számos érdekes sírgödör-formát, ko-
rítus ellenére, minden nagyobb Vatya temetó'ben található né- porsót sikerült megfigyelnünk. A sírok között egy fül-
hány csontvázas sír, mely az akkori társadalom valamilyen (akár kesírt is feltártunk. 
pozitív, akár negatív módon) megkülönböztetett tagja lehetett , 
(VrczE, M. :  Dunaújváros-Duna-díílő. - The Early and Middle Lelónelyünk másik fontos rétege egy Arpád-kori te-
Bronze Age cemetery of Dunaújváros-Kosziderpadlás, PhD lepülés volt. A Maty-ér mentén párhuzamosan elhelyez-
disszertáció ELTE Régészettudományi Intézet, Budapest, 2001„ kedő településnek csak a mederre meró1egesen futó, a 
6opp). Elképzelhető, hogy a 3070-es gödörrel kapcsolatban ha- nyomvonal által érintett részét tudtuk feltárni; az Ár-
sonló jelenségró1 van szó, csupán még hangsúlyozottabb formá-
ban. pád-kori település maradványai a feltárás teljes felüle-

29 Mozsoucs, A.: Bronzefunde des Karpatenbeckens. Depotfund- tén megtalálhatók voltak. A település intenzitása és szer-
horiz_<mte von H�dúsámson und KoszidefJ.Jadlás. Bud�� 1967L _ _ kezete közepes. Vermeket, földbe ásott házakat,_kovács-
6
M
3 Taf. 46·3· 

6 T f 8 műhelyeket, kutakat, árkokat, árokrendszereket, kará-30 OZSOLICS 19 7, a . 3 .1. 
31 Mozsoucs 1967, Taf. 31.121. mokat, telekként értelmezhető gazdasági egységeket és 
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udvarokat tártunk fel. Sikerült feltárnunk a település 
Ny-i szélét jelző kettős árokrendszert is. Az egyenként 
6-8 m széles, átlagosan 1 m mélységű árkok egymástól 
mintegy 10 m-re helyezkedtek el, és párhuzamosan fu
tottak. Három Árpád-kori kút feltárását a feltörő talaj
víz miatt felfüggesztettük. 

A lelónelyen feltártunk továbbá 3 vermet, melyek 
a szarmata korra tehetők. 

A feltáráson részt vett Mészáros Patrícia, Nagy Már
ta, Sátay Emese, Herendi Orsolya, Földvári Anna, Be
nedek András, Hornok Péter, Kovács Norbert, Lukács 
József, Pintye Gábor, Sóskúti Kornél, Tompa György, 
Varga Sándor régészhallgató (SZTE), Sánta Barbara ré
gészhallgató (ELTE) , Szeles Imre, Nagy Norbert, Ma
gyar Emil ásatási technikus. 

PALUCH TIBOR - SzALONTAI CsABA 

361 .  Szeged, Kiskundorozsma, Tóth János dombja 1 .  
(Csongrád megye) B, LT, Sza , Kk, Kú 
Az M5 és a hozzá kapcsolódó úgynevezett M430 jelzetű 
tervezett autópálya nyomvonalán végzett megelőző fel
tárások keretében 2003. szeptember 4. és november 28. 
között megelőző feltárást végeztünk a jelzett területen 
(26/66; M5 Nr. 60=M43/2) . A terepbejárási adatok alap
ján bronzkori és késő középkori település maradványaira 
számítottunk. 

A régészeti lelónely Kiskundorozsmától ÉNy-ra he
lyezkedik el, a Maty-ér egyik ágának K-i partján, a me
derrel párhuzamosan futó dombháton. 

A tervezett nyomvonal mintegy 250 m széles, és 
200 m hosszú területen érintette és veszélyeztette a ré
gészeti lelónelyet. A feltárásra kijelölt terület 5,5 ha 
nagyságú, amelyet földmunkagépekkel humuszoltunk. 
Munkánk során sikerült az ismert lelónelyek kiterjedé
sét pontosan körülhatárolni, így nem volt szükség arra, 
hogy a kijelölt teljes felületet megkutassuk. 

A feltárt terület nagysága 33 519 m2• A lehumuszolt 
felületen összesen 379 régészeti jelenséget találtunk és 
tártunk fel, melyek több korszakba sorolhatók. 

A kora bronzkort néhány településjelenség képvisel
te, ezek mind gödrök voltak. A bennük talált leletek kö
zött belsődíszes táltöredéket is találtunk. Néhány ver
münk a bronzkor késői szakaszára, valószínűleg a Gáva 
kultúrára keltezhető. 

Feltárt gödreink egy részében keltákra jellemző, ko
rongolt kerámiát is találtunk. 

Az őskori település jelenségek mellett egy kiscsaládi 
szarmata temetőt is sikerült feltárnunk. Néhány sír volt 
körárkos temetkezés, egy árok nélküli sír volt, két má
sik sírt pedig a feltárt körárkokban találtunk meg. A 
sírok mindegyike rabolatlan, és többségük bolygatat
lan. A feltárt mellékletek alapján gazdag középréteg 
kis családjának temetőjét sikerült teljes egészében fel
tárnunk. 

A nyomvonal által érintett területen egy késő kö
zépkori-kora újkori település számos maradványát -

nagyméretű vermeket, karámokat, gazdasági egysége
ket, földbe süllyesztett házakat - sikerült feltárnunk. 

A feltáráson részt vett Mészáros Patrícia, Nagy Már
ta, Sátay Emese, Benedek András, Lukács József, Scholcz 
Róbert, Sóskúti Kornél, Tompa György, Varga Sándor 
régészhallgató (SZTE), Sánta Barbara régészhallgató 
(ELTE) , Szeles Imre, Nagy Norbert, Magyar Emil ásatá
si technikus. 

PALUCH TIBOR - SzALONTAI CsABA 

362 .  Szeged, Kiskundorozsma, Tóth János dombja I I .  
(Csongrád megye) Sza 
2003. november 17. és november 28. között megelőző 
feltárást végeztünk a jelzett területen (26/92; M5 Nr. 
59=M43/1) .  A terepbejárási adatok alapján középkori 
település maradványaira számítottunk. 

A régészeti lelónely Kiskundorozsmától ÉNy-ra he
lyezkedik el, a Maty-ér egyik ágának Ny-i partján, a me
derrel párhuzamosan futó dombháton. A lelónely az 
úgynevezett Szeged-Északi csomópont területén helyez
kedik el. A feltárásra kijelölt terület 150x150 m.  

A kijelölt terület széleit földmunkagépekkel humu
szoltuk. Régészeti jelenséget csak a terület D-i széle men
tén találtunk, és ezek alapján azt feltételezzük, hogy a 
lelónely nem K-i irányban, azaz a Maty-ér felé terjed, 
hanem valószínűleg azzal párhuzamosan az M5 autó
pálya nyomvonalán D felé halad tovább. A 2003. évi 
ásatás célja a lelónely létének igazolása volt, annak ér
dekében, hogy meghatározzuk a 2004. évben folytató
dó megelőző feltárás területét. 

A kijelölt terület mentén nyitott szelvények összfe
lülete 4952 m2• A lehumuszolt felületen 10 régészeti je
lenséget találtunk. Ezek mindegyike szarmata kori verem. 
Az egyik gödörben terra sigillata töredékeket is találtunk. 

A feltáráson részt vett Nagy Márta és Scholcz Ró
bert régészhallgató (SZTE). 

PALUCH TIBOR - SzALONTAI CSABA 

363 .  Szeged, Kiskundorozsma, 26/60 számú 
lelőhely 
(Csongrád megye) B, Sza 
A lelőhelyen (M5 31.) az M5 autópálya nyomvonala 
Csongrád megyei szakaszának feltárása során, a kisajátí
tás üteméhez alkalmazkodva, több részletben végeztünk 
feltárást 1998-2000 között, D-ró1 É felé haladva. 2003-
ban június 10. és 26. között dolgoztunk a lelónely nyom
vonalba eső részének É-i szélén, a feltárt terület nagysá
ga 1500 m2 volt. Összesen 31 objektum (gödör) került 
elő, amelyek a korábbi években feltárt jelenségekhez ha
sonlóan a bronzkori halomsíros kultúra időszakából és a 
szarmata korból származnak. Így összességében a feltárt 
terület nagysága 9450 m2-re, az előkerült objektumok szá
ma 325-re emelkedett. A lelónely nyomvonalba eső ré
sze teljesen feltárt, egyik irányban sem folytatódik. 

BENDE LÍVIA - LőRINCZY GÁBOR 
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3 6 Li .  Szeged, Roosevel t  tér 
(Csongrád megye) LT, Sza , Kk 
S zeged belvárosában, a Móra Ferenc Múzeum mellet
ti (4035/2-es helyrajzi számú) területen 2002. június 
5 .-augusztus 9. között szondázó ásatást végeztünk a 
N KÖM 1 M forintos támogatásával. A feltárás célja a 
szegedi vár bontása alkalmával, a 19.  század végén elő
került római leletek hitelesítése volt. A munka akkor -
különböző okok miatt - félbeszakadt, folytatására 2003. 
augusztus 14.-szeptember 24. között került sor. A mun
ka az előző évben megkezdett, 24 m2-es szelvényben 
folytatódott, annak további mélyítésével. A 2002-ben 
már megtalált 18. századi tüzérségi kaszárnya padló
j át kibontottuk és dokumentáltuk. A kaszárnya padló
j a  alatt fél méterrel két másik - szintén téglából rakott 
- padló részletét találtuk meg, amelyek egy 17. századi 
épülethez tartozhattak. A második leégés alkalmával 
az épület kályhája is elpusztulhatott, valószínűleg en
nek néhány bögre formájú kályhaszemét találtuk meg 
in situ. A megtalált épületek építési és pusztulási ide
je az írott forrásokon kívül az előkerült pénzekkel is 
d atálható. A továbbra is alkalmazott szintkövetéses 
módszerrel kibontottuk a 6-8. szinteket, nagy mennyi
ségű kerámia- és csontanyagot gyűjtve. A reprezenta
tívabb darabok közül kiemelkedik egy gyertyatartó tö
redéke és egy golyóöntő forma, melynek mindkét da
rabja szerencsésen eló'került. A szelvény alsó harma
d ában egy 1,5-2 m vastag humuszréteg helyezkedett 
el, melyben járószintek már nem voltak érzékelhetők, 
itt egy leégett szárnyék(?) sekély alapárkát tudtuk meg
figyelni és dokumentálni. Ebben a humuszos rétegben 
kerültek elő a szarmata, illetve feltehetően 2. századi 
római kerámiatöredékek is, melyekkel egykorú objek
tumot sajnos nem találtunk. A sárga agyag altalajt 5,2-
5 ,3  m-es mélységben értük el. A humusz leszedése so
rán egy nagyméretű ÉNy-DK-i irányú árkot kezdtünk 
el kibontani, az alját azonban a felfakadó talajvíz miatt 
nem tudtuk elérni. A szelvény déli részében azonban 
előkerült egy kelta szórthamvas sír. A hozzávetó1ege
sen lxl m-es négyzet alakú sírgödörben öt edényt bon
tottunk ki, a hatodik edény darabjait pedig nagyrészt 
szétszóródva találtuk meg. A sírgödör al ján két 
vasfibula, egy ívelt pengéjű vaskés, valamint sertés- és 
szárnyascsontok voltak. 

TÖRŐCSIK ISTVÁN - VÖRÖS GABRIELLA 

3 6 5 .  Szeged, Tápé határa 
( Csongrád megye) U, Sza, Kú 
A tervezett távvezeték magyarországi szakasza Algyő és 
Nagylak között mintegy 47,2 km hosszú, érinti Algyő, 
Tápé, Maroslele, Makó, Apátfalva, Magyarcsanád, Csa
nádpalota és Nagylak községek területét. Nyomvonala 
M akóig a meglévő olajvezeték nyomvonala mentén ha
lad, attól átlag 5-8 m-re, majd Makót- követően attól el
válik, és önálló nyomvonalon vezetve Nagylak térségé
ben éri el az országhatárt. Az Algyő-Nagylak MOL tran-

zit gázvezeték 50 m szélességben bejárt nyomvonalá
ban a 2003. évi terepbejárás során 43 régészeti lelőhely 
került elő. A kutatás módszerének megfelelően vala
mennyi felszíni telepnyom. 

Ásványhát, MOL 3. lelónelyen római kori (szarma
ta) ; Kemes, MOL 4. lelónelyen római kori (szarmata) ; 
Malajdok I, MOL 5. lelónelyen kora űjkori; Malajdok II, 
MOL 6. lelónelyen újkőkori (Körös-kultúra) felszíni te
lepnyomot rögzítettünk. 

Munkatársak: Balogh Csilla, Lőrinczy Gábor és Türk 
Attila régészek, valamint az MFM-SZTE Régészeti tan
szék hallgatói. 

366. Szeged, Zárda u tca 7. 
(Csongrád megye) Sza 

BENDE LÍVIA 

2003. október 11-én a felújítás alatt álló épület udva
rán egy hozzávetőlegesen 2x3 m-es, átlagosan 275 cm 
mély gödröt találtunk, melybó1 sok állatcsont és való
színűleg késő szarmata fazék összeillő fenéktöredékei 
kerültek elő. Dokumentáltuk az akna kb. 2 m mély ke
leti metszetfalát, a vegyes leletanyagot a múzeumba 
szállítottuk. 

Munkatársak: Füköh Dániel, Pintye Gábor, Scholcz 
Róbert, Sóskúti Kornél és Wilhelm Gábor. 

367. Szegerdő határa 
(Somogy megye) Ő, N, Á, Kö 

TÖRŐCSIK IsTv ÁN 

2003. november 20-21-én terepbejárást végeztünk a köz
ség teljes közigazgatási területén, amire régészeti örök
ségvédelmi hatástanulmány elkészítése miatt került sor. 
A vizsgálat során először e terület domborzati, vízrajzi 
viszonyait vizsgáltuk meg, ezt állapotfelmérés követte. 
Ahol erre lehetőségünk volt (szántás, vetés, tarló), ott 
extenzív terepbejárást is végeztünk. 

A kutatás során összesen 11 lelónelyet azonosítot
tunk, ezek jellege: őskori (közelebbró1 meg nem hatá
rozható) telep, népvándorlás kori telep, Árpád-kori te
lep, középkori templom és temető, középkori falu. A vizs
gálat során kiderült, hogy a terület mai tájhasználata 
részben mesterséges kialakítású, történeti korokban 
többnyire erdők álltak a helyén. A lokalizált lelónelyek 
többsége a Maros-völgyi-csatorna keleti partja mellé 
esik, de több lelónelyet találtunk a településtől délre 
eső magaslatokon, dombhátakon is. Marótpuszta-dűlőn 
sikerült lokalizálnunk egy templom és egy körülötte fek
vő középkori település maradványait, feltételezhetjük 
hogy ez a középkori Marót faluval és templomával azo
nosítható. A kutatás során nem tudtuk vizsgálni a tele
pülés külterületének erdővel borított nyugati és délke
leti részeit. 

Munkatársak: Marton Tibor, Molnár -Attila és Stib
rányi Máté régészek, Szabó Zoltán régésztechnikus. 

GÁBOR OLIVÉR 
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368.  Szeleste, temető mel lett 
(Vas megye) Kk 
A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

A temető mellett késő középkori telep nyomait re
gisztráltuk (32. sz. lelóbely). 

369.  Szentendre, Paprikabíró utca 1 0. 
( Pest megye) Ró 

lLON GÁBOR 

2003-ban a telek (hrsz.: 1065 és 1066) nyugati, Római vár
kert utca felé eső határán új kerítést építettek a régi nyom
vonalán. A kézi munkával kiásott, mintegy 50 cm mély 
kerítésalapozás két részletben készült el: a déli szakasz áp
rilisban, az északi rész júliusban. A régészeti szakfelügye
let során bebizonyosodott, hogy a nyomvonal mindvégig 
bolygatott talajban halad: az alapozási árokból sok kő- és 
tegulatöredék került elő, ezek egy részét már egy korábbi 
építkezés alkalmával egymáshoz betonozták. 

A töredékek közül 5 bélyeges teguladarabot talál
tunk, amelyek közül négy a Szentendrén állomásozó szír 
cohors, a cohors I. milliaria nova Surorum Antoniniana 
(C+NS [ ] és [ ] SSS) sima keretben lévő bélyegtöre
déke, egy pedig a legio II. Adiutrix ansa lunatas keretű 
töredéke. 

A tegulákon kívül még néhány római kori edénytö
redék is előkerült. 

A kerítés nyomvonala részben Szentendre - Ulcisia 
Castra - római táborának északi falán belül, részben 
azon kívül fut. Az MRT 7. kötetében, a 28/1 lelóbelyhez 
közölt táboralaprajz szerint a telken kívül, a Római vár
kert utcában a tábor fala már egyszer előkerült. Jelen 
alapásás nem érte el a táborfalat. 

3 70. Szécsény, Rákóczi út 93.  
(Nógrád megye) Kk 

MARÓTI ÉVA 

2003. december 3-án szakfelügyeletet biztosítottunk a 
telek (hrsz.: 80) kapubejárójában, szennyvízcső beköté
se miatt. Nevezett ingatlan Szécsény-Belváros régésze
tileg védett területére esik. A bekötést átfúrásos mód
szerrel végezték, melynél a fúró számára kellett egy mé
lyebb gödröt ásni (mérete: 2x1 m, 190 cm mély). 

A kb. 2 m széles kapubejáró közepén a felső rétege
ket az akna mélyítésekor, a ház építésekor, illetve csa
padékvíz-elvezető cső fektetésekor igen erősen megboly
gatták. A csapadékvíz-elvezető cső alatt és a ház alapo
zása alatt tapasztaltunk érintetlen rétegeket kb. 20 cm 
szélességben. A rétegek az egykori városfalat övező egyik 
sáncárokhoz tartoztak, melybó1 szórványosan került elő 
16-17. századi kerámia. A fúróakna alja a sáncárok alját 
nem érintette. 

BÁCSMEGI GÁBOR 

3 7 1 .  Szigetszentmiklós, Laki-hegy, Dunára-dűlő 
( Pest megye) B, Á 
2003. március 7. és október 8. között, az MO útgyűrű 
M1 és M7 közötti szakaszának bővítése kapcsán a Bu
dapesti Történeti Múzeum által kutatott területen 35 
objektumot tártunk fel. Ezek a 19. objektumon kívül, -
amely egy Árpád-kori földbe mélyített ház volt a hozzá 
tartozó kemencével együtt - bronzkoriak voltak. 

A területen megfigyelhető volt, hogy hat ovális gö
dör félkörívben helyezkedik el. A gödrök betöltésébó1 
kerámiatöredékek, csontok, kövek kerültek elő. Az É-i 
területen a nagyméretű objektumfoltból bronzkori gö
dörkomplexum alakult ki. Összesen 8 beásást különí
tettünk el. A gödrökbó1 nagy mennyiségű leletanyag ke
rült elő. 

A 13. számú bronzkori beásásból két egész edény 
került elő, a 34. számú hamvasztásos sírban pedig egy 
egész bronzkori edényke került napvilágra. A korábban 
említett 19 .  számú Árpád-kori ház négyzetes alaprajzú 
volt, déli részén tárológödörrel. A hozzá kapcsolódó ke
mencét háromszor is megújították. A DK-i oldalon ta
láltuk meg a ház lejáratát. 

Összefoglalva elmondható, hogy a korábbi MO-s ása
tások során feltárt bronzkori és Árpád-kori település DK-i 
vége meghatározhatóvá vált. Az előkerült objektumo
kat és leletanyagot összevetjük a korábbi kutatások ered
ményével, amely után komplexebb képet kapunk az 
egész területró1.  

Munkatársak: Horváth László András, Papp Ad
rienn, Reményi László, Terei György, Tóth Anikó régé
szek, Viemann Zsolt geodéta. 

3 72.  Szi l ,  h rsz.: 01 30/ 1 
(Győr-Moson-Sopron  megye) Á 

BENCZE ZOLTÁN 

A község DK-i részén fekvő telken házat és gazdasági 
épületet kívántak építeni. Mivel a telken helyszíni szem
le alapján Árpád-kori településre utaló edénytöredéke
ket észleltünk, megállapodásunk szerint megelőző, tá
jékozódó jellegű feltárásra került sor. 

2003. április 28-án két kutatóárkot nyitottunk a 
tervezett épületek helyén. A 40-50 cm mély humusz 
alatt agyagos, illetve kavicsos altalaj található, embe
ri tevékenységbó1 származó nyomok nélkül. A tájé
kozódó j ellegű feltárás eredménye régészeti szem
pontból negatív, nyilván igen szórt jellegű település 
külső részén elszóródott hulladékot j eleznek a felszí
ni leletek. 

373 .  Szob, Malomkert 
(MRT 9. k„ 26/  1 6  l h . )  
( Pest megy�) U ,  LT 

TOMKA PÉTER 

A részletes tanulmányt lásd az 5. oldalon. 
KŐVÁRI KLÁRA 
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3 7'-l .  Szolnok, Beke Pál ha lma I l l .  
( Jász-Nagykun-Szolnok megye) H 
Tovább folytatódott a már korábban megkezdett honfog
lalás kori temető feltárása. 2003-ban a 27-36. számú síro
kat tártuk fel, melyek a temető szegényebb részéhez tar
toztak. Az eló'került mellékletek között kauricsigák, füles 
gombok, ezüstlemez-töredékek voltak. Annak ellenére, 
hogy a sírok többsége melléklet nélküli, néhány érdekes 
megfigyelést tehettünk. Ismételten megfigyeltük azt a kéz
tartást, amelynél az egyik kéz a mellkason, a másik pedig a 
medencében van. Korábban hasonló kéztartást találtunk 
a 8. , 12. és 20. sírok vázainál. A 31. sír vázánál jól megfi
gyelhető volt az, hogy a halott keze „ökölbe szorítva" volt. 

A feltárt felületen egy keskeny árok futott végig, 
melyben két vázat is találtunk (32. és 35. sírok) . Az egyik
ben egy gyermek, a másikban egy fiatal felnőtt nyugo
dott. Utóbbit erősen bőrbe csavarva temették el, a bőr
maradványokat barnás színű elszíneződésként észleltük. 
Tárgyi melléklet egyik sírban sem volt. 

Úgy tűnik, hogy a temető széléhez közeli felületen 
dolgoztunk. 

A temető középső területén előkerült, már korábban 
ismertetett 21. sír ismételt megkutatása után a teljesen szét
szántott felületen, mintegy 40-50 cm mélyen egy öntött 
bronz kisszíjvéget találtunk. Ez minden bizonnyal lószer
számhoz tartozhatott. Eló'kerülése azért is fontos, mert ez
zel egyértelművé vált a temető topográfiai helyzete. 

3 7 5 .  Szol nok, Tisza-híd 
( Jász-Nagykun-Szolnok megye) Tö? 

MADARAS LÁSZLÓ 

A Tisza augusztus-szeptemberi, rekordokat megdöntő 
alacsony vízállásának (mínusz 279 cm) köszönhetően a 
folyó bal oldalán, a Zagyva-torkolattal szembeni részen 
tölgyfacölöpök maradványai kerültek felszínre. Elvégez
tük a fakonstrukció felmérését, valamint a szárazra ke
rült homokos mederágyból egy kisebb részletet feltár
tunk, továbbá egy teljesen ép cölöpöt kiemeltünk a víz
bó1. Dendrokronológiai és radiokarbon vizsgálatok el
végzése céljából mintákat vettünk, melyek közül az elób
bieket dr. Morgós András (Budapest, Magyar Nemzeti 
Múzeum) ,  az utóbbiakat pedig Debrecenben, az  
ATOMKI-ban dolgozzák fel. Mivel a felszínre került cö
löpkonstrukció elhelyezkedése és rekonstruálható 
nyomvonala megegyezik a Houfnaglius 1617-es metsze
tén ábrázolt török kori hídéval, feltételesen ezen objek
tum maradványaként azonosítottuk. A radiokarbon dá
tumok ismerete előtt azonban ezt teljes bizonyossággal 
nem jelenthetjük ki, ugyanis Szolnok késóbb épített fa
hídjait is a török kori híd közelében emelték. 

3 76. Szombathely, Ady Endre tér 
(Vas megye) Ró 

KERTÉSZ RÓBERT 

A Rohonci úti távhővezeték munkaárkát 2003. május 

22-én tekintettük meg. Az Ady Endre téri parkot átsze
lő É-D-i szakaszon egy, a Járdányi Paulovics István Rom
kert feló1 érkező, K-Ny-i irányú római út kavicsozását 
figyeltük meg a munkaárok metszetfalában. A római 
utat feltártuk és dokumentáltuk. 

2003. június 26-án lakossági bejelentés alapján is
mét a helyszínre mentem, ezúttal az Ady téri parkot K
Ny-i irányban átszelő szakasz földmunkáihoz. A kiszórt 
földbó1 emberi lábszárcsontot, római kori kerámiát és 
terra sigillatát hoztunk a múzeumba. 

A földmunka során római kori leletek (állatcson
tok, kerámia, üveg) és objektumok (útfelszín, pillér) ke
rültek elő. A munkát leállítottam. 

A feltárásra 2003. június 30. és július 2. között 
került sor. A K-Ny-i irányú munkaárok K-i végében 
húzódott a már korábban kiépített távhővezeték. Köz
vetlenül a Ny-i oldalán, általa részben roncsolva, egy 
nagyméretű római kori, csatári kőből épült pillér bon
takozott ki. A kőpillér Ny-i oldalán terrazzo- és tégla
darabokból álló járószint került elő. Az alatta lévő pu
ha, laza töltésből számos római kerámiát gyűjtöttünk. 
A terrazzo alól a pillérrel kötésben lévő falszakasz 
látszott, amely feltételezésünk szerint utat határoló 
korlátfal alapozása lehetett. A pillér É-i oldalán is tég
lából, csatári kőből és kavicsból rakott horizontot tár
tunk fel, ez az említett terrazzo-felszínben folytató
dott. A téglás horizont alatt feltöltésréteg került elő, 
alatta pedig az eredeti, keményre döngölt, kavicsos 
sóderből alapozott út volt. A kavicsréteg teteje egy 
szintben volt a „korlátfal" felső kősorával. Az út irá
nya K-Ny-i, de feltárt részének iránya nem esik egy
be a távhőároknak az első bekezdésben leírt szaka
szában eló'került úttal. 

A feltárást befejeztük, az előkerült épített kőpillért 
a törvények értelmében érintetlenül, épségben kell 
megőrizni. 

Munkatársak: Derdák Ferenc geodéta, Beck-Teleky 
Tamás, Vámos Gábor, Szilasi Attila Botond régésztech
nikusok. 

Krss PÉTER 

3 7 7. Szombathely, Ernuszt kripta környéke 
(Vas megye) U 
Közműárok fektetése során a 4061/31 hrsz. területtó1 
É-ra a egy fekete humuszos, sok paticstörmeléket tar
talmazó gödör metszetére leltünk. A leletmentést 2003. 
július 15-17. között végeztük el .  Egy igen nagyméretű, 
mély ovális alakú fekete humuszos betöltésű gödröt bon
tottunk ki, melyben igen sok tapasztásdarabot, és égés
nyomot figyeltünk meg. Igen sok leletanyag került elő 
belőle: vonaldíszes kerámia, kaptafa alakú kó'balta, nyo
mott gömbös testű hálónehezékek. Feltehetó1eg egy rit
kább dunántúli vonaldíszes kultúrához tartozó telepü
lés egyik gödJ."e. A-kmábbi próbafeltárás és a t€repbgjá
rás alapján a telep É felé folytatódhat. 

FARKAS CSILLA 
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3 78. Szombathely, Juhász Gyu la u tca 1 5 .  
(Vas megye) Ró 
2003. május 16. és június 13. között megelőző régészeti 
feltárást végeztünk, melynek folyamán a tervezett épü
let alatti kb. 300 m2-es területet (hrsz.: 5838) kutattuk 
meg. 

A feltárás kezdetén a gépi földmunka során nagy 
mennyiségű római kori leletanyag került felszínre a te
rületen megfigyelhető, 1,2-1,8 m vastag, sötétszürke fel
töltésrétegből. A nyesés és a rábontások után nyilván
valóvá vált, hogy a római kori leletanyag túlnyomó ré
sze a feltöltés alsó rétegébó1 származik, míg a felső, vas
tagabb réteg újkori cseréptörmeléket, szemetet és állat
csontot tartalmazott. 

Sírok és épülettörmelék nem került elő, ezért kö
vetkeztetésünk az, hogy a leletek vagy máshonnan ke
rültek ide (a területet szeméttelepnek használták) , vagy 
az ásatás egy lakóház nagy területű udvarát tárta fel. 

Az ásatás során 41 jelenséget azonosítottunk, ame
lyek nagy része a feltöltésréteghez kapcsolódó folt, va
lamint beásás. A területen egy kút is előkerült, amely
ben 2 római kori, meglehetős épségben előkerült kor
sót találtunk. 

A leletanyag kifejezetten gazdag. Számos jó minő
ségű importáru (terra sigillata) és helyben készített ke
rámiaedény, valamint mécsesek kerültek elő. A leletek 
között rengeteg az állatcsont; fém- és üvegtárgy viszont 
kifejezetten kevés került napvilágra. A leletek túlnyo
mórészt a Kr. u. 1-2. századra keltezhetők. 

Konzulens: Kiss Péter. 
PAP ILDIKÓ KATALIN 

3 79.  Szombathely, Kisfaludy Sándor u tca 60.  
(Vas megye) Ró 
2003. április 1-18. között a fent jelölt telken 121 m2 te
rületen 9, Savaria K-i temetőjéhez tartozó sírt tártunk 
fel (215-223. sírok) . Mivel a sírok a már ismert temető
ben kerültek elő, az eddig feltárt temetkezések számo
zását folytattuk. A vázak kettő kivételével bolygatottak 
voltak, az épségben maradt sírok közül az egyik bizto
san melléklet nélküli volt, egyet pedig csak a kulcscson
tokig sikerült feltárnunk, többi része a metszetfal alatt 
található. A bolygatott vázak körül mellékletet nem ta
láltunk, csak helyenként volt megfigyelhető kék üveg 
felszedhetetlen morzsaléka. A sírok Ny-K-i tájolásúak, 
téglalap vagy lekerekített sarkú téglalap alakúak. Bolyga
tatlan sírépítményt egy esetben sikerült megfigyelnünk, 
itt habarcsba ágyazott, nagyméretű, téglalap alakú tég
la, illetve tegulák alkották a sírfedést, míg az építmény 
fala fölül három sor fektetett, kötésbe és habarcsba ra
kott falazótéglából, illetve lent egy sor állítva elhelye
zett tubusból állt (221. sír). Egy szétdúlt sír hasonló szer
kezetű lehetett, sarkaiban az állított, ám szétvert tubu
sok maradványait-megtaláltuk (220. sír) .  Egy-sírnak csa
tári kó'bó1 (217. sír), egynek csatári kó'ből és téglából rak
tak keretet (218. sír), egy bolygatott építmény falait tég-

lákból emelhették (216. sír) .  Két elhunytat egyszerű 
földsírba temettek (215. és 222. sír), egy váz maradvá
nyait egy egyszerű, törmelékkel feltöltött kerek gödör
ben találtuk meg (219. sír) , míg egy földfalú sírra te
gulákból és ezekre borított imbrexekből csináltak sír
fedést (223. sír) . 

Érdeklődésre tarthat számot a terület D-i részén el
helyezkedő épületrészlet, mely két, valószínűleg egyszer
re épített fal T alakú szakaszából áll. A kisebbik falsza
kasz 60 cm széles, a főfal 90 cm széles. A főfal tájolása 
Ny-K. A fal egy részét kitermelték, ám egy nagyobb sza
kaszon sikerült az öntött faltestet is föltárnunk. A fal 
készítésének menete a következő volt: 3-5 cm kavics
ágyra tegulákat, kisebb részben csatári köveket raktak, 
illetve dobáltak, majd leöntötték habarccsal. A tegulák 
hosszanti oldalukkal a fal szélével párhuzamosan he
lyezkedtek el. Az épület nem vág sírt, sem más római 
objektumot, ezért valószínűsíthető, hogy a temető hasz
nálata idején állt. Az épület közvetlen környékén sok 
falfestmény-töredéket találtunk. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

380. Szombathely, Kisfa ludy Sándor utca 70. 
(Vas megye) Á 
2003. október 7. és november 19. között a telek északi 
részén felépítendő társasház helyén pincékkel, illetve 
újkori beásásokkal erősen bolygatott 385 m2 kiterjedé
sű területen 62 kora Árpád-kori, 10-11. századi, soros 
temetónöz tartozó sírt tártunk fel. 

A sírok Ny-K tájolásúak, többségük lekerekített sar
kú téglalap alakú. A vázak a korszak szokásainak meg
felelően háton fekve, nyújtottan voltak temetve. Vala
mennyi temetkezés koporsós volt, erre a vázakon meg
figyelhető jegyek (félig földdel telt koponya, leesett áll
kapocs, elfordult koponya, lábszárak mellé esett térd
kalács) mellett sok esetben koporsólenyomatok, kopor
sódeszkák maradványai, illetve koporsószegek is utal
nak. Az ismert koporsóformák közül a rönkkoporsó és 
deszkakoporsó található meg a temetó'ben. 

A mellékletek jellegzetes kora Árpád-kori tárgyak: 
sima S-végű hajkariák bronzból és ezüstből, sima bronz 
hajkarikák, fülbevalók, sima, illetve sodrott bronzgyű
rűk, líra alakú bronzcsat, ovális vascsatok, restaurálat
lan állapotuk miatt még meg nem határozott, jó minő
ségű ezüstpénzek, egy sodrott bronztorques, valamint 
két, ezüstfóliás, hordó alakú üveggyöngyökbó1 álló nyak
lánc és a már említett, főképp T-fejű koporsószegek. 

A telek déli részének és a Kis u.-Szent Márton u. 
saroktelek területének feltárására 2004 tavaszán kerül sor. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

38 1 .  Szombathely, Kossuth Lajos utca 20 .  
(Vas megye) Ró 
2003. július 2. és 16 .  között elvégeztük a telek (hrsz.: 
6309) hátsó, udvari traktusának szondázó jellegű régé-
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szeti kutatását. A 12 munkanap folyamán feltárt 6,6 m2 
felület{í szonda létesítésének célja az volt, hogy megál
lapítsuk, a tervezett üzletpavilon alapozása során érint
e régészeti jelenségeket, az alapozás tehet-e tönkre 
régészti leleteket. 

A szondát a geológiai altalaj +10 cm-ig mélyítettük. 
Az érintett kötött sárga agyagrétegbe vágódó kutatószel
vényünk alját a mai felszíntó1 számítva 365 cm-en ér
tük el. A mélyülés során sem régészeti korú falmarad
ványt, sem pedig szilárd padlószintet nem találtunk. A 
feltárt rétegsor azonban kiválóan alkalmas volt az adott 
terület települési rétegeinek vizsgálatára, illetve szeren
csés véletlen folytán lehetőség adódott, hogy a szondá
ban megfigyelt település jelenségeket Savaria déli város
részének településszerkezetében elhelyezhessük. A fel
tárás legmarkánsabb régészeti jelensége a felszíntó1 235 
cm mélyen jelentkező, az egykori döngölt sárga agyag 
j árószintre zuhant vesszőerősítésű öntött falazat nagy
méretű töredékei voltak. A falazat szerkezete lényegé
ben az auktoroknál említett, Savariában legutóbb a Szily 
J. u. 19-ben megfigyelt „opus cratitium"-hoz hasonlít, 
azzal a különbséggel, hogy esetünkben a döngölt agya
got durva szemcséjű kaviccsal és kőzúzalékkal kevert -
közel beton keménységű - mészhabarccsal helyettesí
tették. 

A ledó1t falazatban lévő egykori vesszó1enyomatok, 
illetve a dó1ésirány alapján megállapíthattuk, hogy a fal 
egykor nagyjából K-Ny irányban állhatott. A fal rekonst
ruált vonala alapján szinte teljes biztonsággal állíthatjuk, 
hogy az egykmi épület orientációja a délnyugati város
részben másutt (pl. Fő tér 1-6.) tapasztalt utcaszerkezet, 
nagyjából É-D-i tájolásához, nem pedig a DNy-i városfal, 
illetve annak belső oldalán futó utcához igazodott. 

Az ásatás végén - a metszetfalakba oldalról bele
bontva - kívántunk biztos stratigráfiai helyzetű lelel
tekhez jutni. A munka során a K-i metszetfal síkjától 
befelé kb. 20 cm-rel É-D irányú kőfal falsíkja jelentke
zett. A fal iránya megerősítette a leborult öntött fal alap
ján megállapított épülettájolást. A falat nem bontottuk 
ki, csak jeleztük irányát. 

382 .  Szombathely, Óperin t  utca 1 0. 
(Vas megye) Ró 

SoszTARITS ÜTTó 

2003. október 8-21.  között lezajlott a területen (hrsz. : 
5690) a beruházást megelőző régészeti feltárás, mely
nek folyamán a tervezett épület alatti kb. 60 m2-es terü
letet tártuk fel. 

A gépi földmunka során a felső (0-1,4 m), kevert 
feltöltésrétegbó1 hatalmas, mészkó'bó1 készült oszlopláb 
töredéke került elő. A feltárási terület déli részén római 
kori, csatári kó'bó1 forró falazásos technikával készült 
falszerkezetet találtunk, amely határozott vonallal vá
gódott az altalaj felső részét képező tömör, szürke agyag
ba. A tisztítás után kirajzolódott az építmény északi széle, 
a másik három irányban azonban az ásatási területen 

belül nem ért véget, hanem a szomszédos épületek alatt 
folytatódott. Ez több, mint 5 méteres szélességet és 
legalább 8 méteres hosszúságot jelent. Értelmezésünk 
szerint egy épület lemezalapozása került elő. 

Az épülettó1 északra, a szürke agyag fölött tegulatö
redékekbó1 készült járószint húzódik, kevés habarcsala
pozással. A felső, kevert feltöltésbó1 származik négy da
rab, márványból készült oszlopfőtöredék és egy pillér
fő töredéke. 

Kistárgyi leletanyag - eltekintve a feltöltésből szár
mazó újkori cseréptörmeléktó1 és állatcsonttól - nem 
került elő, ami az épület rövid ideig tartó használatára 
utal. Ennek ellenére a környék korábbi leleteinek isme
retében az építmény a késő császárkorra (Kr. u. 4-5. 
sz.) keltezhető. 

Hasonló falszerkezetek a Perinttó1 nyugatra eső te
rületen, a Körmendi út, Nárai út, Dózsa György utca és 
Óperint utca környékén nagy számban fordulnak elő. 
Az épület a korábbi kutatások alapján a Perinten túli 
területen feltételezett tartományi császárkultusz-köz
pont, vagy még inkább a Constantinus-kori katonai ala
kulat, a lanciarii Savarienses erődjéhez tartozhatott. 

Munkatársak: Kiss Róbert régésztechnikus, Krizsán 
Zsuzsanna régésztechnikus-hallgató. 

383 .  Szombathely, Pi Mobi l i  Áruház 
(Vas megye) R 

lLON GÁBOR 

A beépítésre kerülő területen (hrsz. :  1695/23) 2003. már
cius 17-30. között elvégeztük a megelőző régészeti fel
tárást, amelynek során 1026 m2-t kutattunk meg. 

Az ásatással egy újabb szakaszon sikerült tisztázni 
a 2000. év óta folyamatosan kutatott kora rézkori (len
gyeli kultúra III.) település szélét, illetve ennek pontos 
kiterjedését. Miután korábban ezen a telken is komo
lyabb (kb. 30-40 cm) mélységű humuszolást végeztek, 
alapárkos házat nem, csupán az ennek közelségére és a 
lakottságra utaló gödröket (ezek alját) tárhattuk fel, nem 
nagy mennyiségű leletanyaggal (elsősorban kerámia, va
lamint paticstöredékek) . 

A települést DDK-ró1 határoló állóvízre (mocsár), 
időszakos elöntésre utaló szürke agyagos iszapréteget a 
felület D-i részén (az AGIP benzinkút felé) megfigyel
tük, s ennek jelentkezésével párhuzamosan a telepje
lenségek meg is szűntek. 

38Li.  Tamási ,  Szentmárton i-dűlő 
(Tolna megye) Á, Kk 

lLON GÁBOR 

2003. május 18-án terepbejárást végeztem a 18-19. szá
zadi forrásokban is említett középkori falu- és templom
helyen, ahol korábban már többször is jártam. Az el
pusztult település lielye Tamásitól É-ra, a Cseréngáti
patakon levő halastótól Ny-ra, a patakra merőlegesen 
futó földesúttól É-ra, a patakra lejtő É-D-i irányú lapos 

299 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

dombháton található. Itt kb. 400 m hosszan Árpád- és 
késő középkori cserép gyűjthető. A templom helyét a 
Tamási felé eső távvezetéksornak a tóhoz legközelebbi 
és a tőle nyugatabbra fekvő oszlop közti képzeletbeli 
középső pontjától D-re kb. 100 m-re, kb. 20x10 m nagy
ságú területen kevés tégla-, patics- és habarcstörmelék, 
valamint sok apró embercsonttöredék jelzi. 

3 8 5 .  Tarnaörs, Fodor-tanya 
( Heves megye) Me, R 

K. NÉMETH ANDRÁS 

A lelónelyen 2002-ben intenzív terepbejárást és 20 m2 
felületen rétegtani hitelesítő feltárást végeztünk. 2003-
ban a lelónely 4 különböző pontján folytattunk ásatást, 
és összesen 34 m2-t kutattunk át. Kora és késő mezolit 
telepjelenségeket, valamint rézkori objektumokat azo
nosítottunk. 

KERTÉSZ RÓBERT 

3 86.  Tata, Kálvária utca - Fekete utca - Izrael ita 
temető által határolt terület 
( Komárom-Esztergom megye) Kú, ú 
A helyi lakosság elbeszélései alapján és előzetes hely
színi szemlénk során is megállapítható volt, hogy a te
rületen (hrsz.: 256/31, 254/32, 254/33, 254/34) a haj
dani „bányagödröt" vagy töbört a lakosság szeméttelep
nek használta, majd feltöltötték, a területet napjainkig 
is szemétlerakóként használták, illetve megfigyelhetőek 
voltak a hajdani autómosó omladékai is. 

A 2003. december 19-21. között végzett régészeti 
kutatás során a területre egy É-D-i és K-Ny-i irányú 
kutatóárkot mértünk ki. A mintegy 85 m hosszú, 80 cm 
széles É-D irányú, és a 28 m hosszú K-Ny-i, 1 m mély 
árkokat kézi szerszámokkal megnyesettük, fotóztuk, fel
mértük, s rajzoltuk. A feltárás eredményei a követke
zőkben foglalhatóak össze. 

Az É-D irányú árokban 0-55 m hosszúságban 1 és 
1 ,2  m mélységben csupán újkori hulladék volt megfi
gyelhető, 55 m-nél a homokos altalaj 83 cm mélyen 
jelentkezett, fölötte továbbra is szeméttel feltöltött. 67,6 
és 69 cm között újabb, szintén szeméttel feltöltött töbör 
volt megfigyelhető, majd ezt követően 20-30 cm hu
musz alatt a sárga, márgás homokos, legalul - 90 cm
nél agyagos homok az altalaj. Az árok É- i végétől 50 
cm-re a bolygatatlan talajban egy újkori beásást tár
tunk fel, tele állatcsonttal (legnagyobb mennyiségben 
lócsonttal) . Az előkerült kerámiatöredékek alapján a 
„dögtemető" a 17. századra keltezhető. A gödör széles
sége 314 cm, mélysége 106 cm, az árok pedig 130 cm 
mély. 

Hasonló újkori hulladékkal történt feltöltést figyel
hettünk meg a K-Ny-i árokban is. A zsidó temető tám
falától mintgg-y 2 m-re keletre legújabb kori épületala
pot bontottunk ki 98 cm mélyen, felette építési törme
lékkel töltötték fel. Az épületalapozást 3,75 m hosszan 

követtük, az alapozás vastagsága 70 cm, a kutatóárok 
mélysége itt 1,26 m. 

A feltárás eredményeképpen megállapítható, hogy 
a területen régészeti objektumok előkerülésére csak a 
terület ÉK-i sarkában lehet számítani, a terület túlnyo
mó része új- és legújabb kori hulladékkal feltöltött bá
nyagödör vagy töbör/szakadék. 

387. Tatabánya, Csákányospuszta 
( Komárom-Esztergom megye) Á, Kk 

CSEH JULIANNA 

A Tatabánya D-i részén levő Csákány(egyház) Árpád
kori, középkori település és plébániatemploma régészeti 
feltárása a sorozatos bolygatások következtében vált szük
ségessé. 2003. július 7. és szeptember 18. között a patkó 
alakú szentélyzáródású templom ÉNy-i részét sikerült fel
tárnunk. A helyenként 1,5 m magasan álló falak vastag
sága 80 cm, alapozásának mélysége 50-60 cm. A koráb
ban többször bolygatott belső részeken a padlózatot már 
nem sikerült feltárni, viszont az ÉNy-i fal mentén gabo
namagvakkal telt edényt találtunk, amely talán a temp
lom építéséhez köthető. A külső falomladékban megta
láltuk a román kori párkányzat félköríves díszű faragott 
darabjait, valamint egy ajtókeret(?) töredékét. 

A templom körüli temetó'bó1 50 sírt tártunk fel. A 
melléklet nélküli sírok DNy-ÉK-i tájolásúak, zömük ak
nasír, de néhány kővel kirakottat is találtunk. A temp
lomon kívül két középkori tüzelőhelyet találtunk még, 
illetve három mély, kör alakú beásást, amelyek korszak
hoz kötése bizonytalan. Mivel a 2003. év során feltárt 
négy 5x6 m-es szelvénnyel az épületet és környékét nem 
tudtuk teljesen feltárni, ezért a következő években ter
vezzük a munkálatok folytatását. 

388.  Tázlár, Templomhegy 
( Bács-Kiskun megye) Sza, H ,  Á, Kö 

LÁSZLÓ JÁNOS 

A lelónely a faluból kivezető soltvadkerti műúttól köz
vetlenül É-ra, a holland hajógyártól közvetlenül Ny-ra 
terül el. Régóta ismert a régészeti lelónely, de módsze
res kutatások még nem folytak a területen. 2001 -ben 
területrendezés során csontvázak kerültek elő. A hely
színelés során V. Székely György régész (Katona József 
Múzeum) megállapította, hogy valószínűleg egy temp
lom körüli kun szállástemetőt bolygattak meg. 

2003. március 10-22. között régészeti feltárást foly
tattunk a területen. Az ásatás eredeti célja az itt sejtett 
templom és az azt övező középkori kun szállástemető 
egy részének feltárása, valamint a lelőhely kiterjedésé
nek meghatározása volt. Emiatt egy É-D-i irányú kuta
tóárokkal a templom helyét kívántuk meghatározni. Et
tó1 D-re, egy NyÉNy-KDK-i irányú kutatószelvénnyel -
az attól D-re levő, párhuzamos soltvadkerti úthoz iga
zodva - a lelónely Ny-K-i irányú kiterjedését szerettük 
volna meghatározni. A lelónelyen 1500 m2-t kutattunk 
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meg, 147 régészeti objektumot különítettünk el. A ku
tatószelvény középső részén előkerült egy szarmata te
mető két rabolt sírja, amelyből az egyik körárkos volt. A 
kutatószelvény teljes területén egy szarmata telep több 
objektumát (gödör, árok) dokumentáltuk. Napvilágra ke
rült egy szabályos cölöpszerkezetes, padlószintes, két pe
riódusú szarmata épület. Az egyik gödörből ép terra 
sigillata edényt és egy ezüst övcsatot emeltünk ki. 

A 2x10 m-es kutatóárokban kibontottuk a templom 
körüli temető számos sírját, amelyek három rétegben 
helyezkedtek el. Az előzetes várakozásokkal ellentétben 
azonban e helyen egy korábbi, 12-13. századi, feltehe
tően még a tatárjárás előtti temetőrészletet tártunk fel. 
Az egyik, legfelső rétegben dokumentált sírt egy Bern
hard karintiai herceg (1202-1250) által az 1210-20-as 
években vert úgynevezett friesachi dénár keltezi. A sí
rokból néhány sima, pödrött és bordázott S-végű hajka
rika és egy bronzgyűrű került elő. A kutatóárokban nem 
leltük nyomát a templomnak, amit ettó1 K-re sejthet
tünk felszíni nyomokból ítélve. A kutatóároktól D-re lé
vő kutatószelvényben azonban feltehetően megtaláltuk 
a templomot és a körülötte levő késő Árpád-kori teme
tőt övező temetőárok markáns, erődítésre utaló részét. 
E kör, vagy ovális alakú, erősen lepusztult állapotában 
is 2,5-3 m széles, 0,5-1 m mély árokból számos közép
kori vasszerszám, balta, kapa, sarló, ajtóvasalás bukkant 
napvilágra. Említésre érdemes, hogy az árok felülréteg
zett egy, furcsa módon, DDNy-ÉÉK-i tájolású sírokból 
álló korábbi köznépi sírmezőt. Az egyik sírból pödrött 
végű, vékony huzalkarikák kerültek elő. A két temető
részlet, a temetőárok, valamint a feltételezett templom 
viszonya még számos kérdést rejt magában. Például nem 
tudjuk, hogy a korábbi köznépi temetőnek van-e szer
ves átfejlődése a templom körüli temetó'be, aminek szin
tén csak csekély részét tártuk fel, ezért periódusait sem 
ismerjük. Megválaszolásra vár a temetőt övező árok és 
temető(k) pontos viszonya. Mindezen felül még a felté
telezett templom feltárása is várat magára. 

A kutatószelvényben egy Árpád-kori települést 
(gödrök, árkok, kemencék) is feltártunk. Ebbó1 érdemes 
kiemelni egy magasan megfogott külső kemencét, és egy 
téglából összerakott, U alakú, sütőfelület nélküli tűzhe
lyet, amit vágott a temetőárok. Elképzelhető, hogy e te
lepülés összefüggésben volt a temető egyik korábbi pe
riódusával. 

Munkatársak: Molnár István, Somogyi Krisztina. 

389 .  Telk i ,  Legelődomb 
(MRT 7. k. 32/Li  l h . )  

( Pest megye) Kö 

GALLINA ZSOLT 

2003. augusztus 12-én a Legelődombon (hrsz. :  828 és 
829) szennyvízcsatorna ásásakor régészeti korú csere
peket -találtak. A-helyszíme kimenve megállapítottuk, 
hogy a csatornát már régebben ásták ki, oldalfalán ré
gészeti j elenségre utaló nyomokat nem láttunk. A 

kiásott földben középkori csont- és edénymaradványo
kat találtunk. Megkaptuk a csatorna ásásakor talált cse
repeket is. 

3 90.  Tikos, Homokgödrök 
(Somogy megye) B, Ró 

MARÓTI ÉvA 

A területen (M7 /S-44) 2003 augusztusában kezdtük meg 
a feltárásokat a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósá
ga és a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Inté
zete közötti együttműködés keretében. A lelónely Ti
kos településtől nyugatra, a falu határától valamivel 
több, mint száz méterre, részben mezőgazdasági műve
lés alatt álló, részben fűvel és cserjével benőtt, nyugati 
irányba enyhén emelkedő dombon fekszik. A lelónely 
déli végén a területnek nevet adó, újkori homokkiter
melő gödrök a régészeti objektumokat minden valószí
nűség szerint elpusztították. 

A 2003. ásatási évben 11 OOO m2 területet tártunk 
fel.  A munkálatokat a domb enyhén emelkedő keleti 
oldalán, a dombtető és a lejtő aljában elterülő laposabb 
rész között kezdtük meg. Feltételeztük, hogy a dombot 
körülvevő, egykoron vízjárta területekből kiemelkedő 
térség emberi megtelepedésre alkalmasabb, ezért itt az 
objektumok intenzív jelentkezésével számolhatunk. A 
várakozásokkal ellentétben a dombtető felé az objektu
mok nem sűrűsödtek, eloszlásuk a feltárt területen meg
közelító1eg egyenletes volt, azonban a lejtő felső részein 
egyre sekélyesebbekké váltak, feltehetően a domboldal 
erodálódása miatt. Emiatt elképzelhető, hogy a lelőhely 
legfelső rétegeit az erózió és a mezőgazdasági művelés 
elpusztította. Erre utal, hogy több esetben észleltünk 
az átszántott réteg és az altalaj határán olyan, objek
tumhoz nem köthető egész edényt, amit az eke kiforga
tott a helyéró1 és a munkagép súlya alatt összetörött. 

A lelónely objektumainak túlnyomó többségébó1 a 
késő bronzkori urnamezős kultúra jellegzetes leletanya
ga került elő. A kerámiák mellett nagy számban talál
tunk agyagnehezékeket, őrlőköveket, csont- illetve csi
szolt kőeszközöket, orsógombokat és különböző típusú 
bronztűket. A késő bronzkori objektumok a területen 
általában tároló- és hulladékgödrök, ezeken kívül szá
mos cölöplyuk is előkerült, amelyek között egyetlen eset
ben figyelhettünk meg épületszerkezetre utaló össze
függést. Feltártunk továbbá két kutat, amelyekben ácsolt 
szerkezetet nem találtunk, csupán az egyik betöltésé
bó1 el6került korhadt famaradványok jelezték a szerke
zet valamikori meglétét. A felület északkeleti részén egy 
nagyméretű, számos egymást vágó beásásból álló gö
dörkomplexumot találtunk. 

A megnyitott felület déli harmadában egy római kori 
telep néhány objektumát tártuk fel. A korszak tároló
és hulladékgödrein kívül, mindössze egyetlen kelet-nyu
gati tájolású, félig-földbe-mélyített- házat- bontottunk-ki. 
Gödrének alján jól megfigyelhetőek voltak a letaposott 
belső járószint foltjai. A telep szerkezetének rekonstruá-
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lására egyelőre - gazdasági jellegű objektumok, határo
ló árkok és több lakóobjektum hiányában - nincsen le
hetőség. A kibontott objektumok gazdag leletanyaga 
alapján nagyobb római kori települést feltételezhetünk, 
amelynek többi része a feltárás további munkálatai so
rán remélhetőleg felszínre kerül. 

SERLEG! GÁBOR 

3 9 1 .  Tiszaszentmárton ,  református templom 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kö 
2003-ban a várakozásokkal ellentétben egyelőre nem 
került elő az oklevelekben említett 11. századi kápolna. 
Az egyetlen gyanús falszakasz a szentély északkeleti fa
lának alapozásában figyelhető meg (2/a árok), ahol az 
alapozást egy íves téglafal alkotja, melybe az északkele
ti gótikus támpillért mintha belevágták volna. Az íves 
alapozás egy további padkával (korábbi alapozási pad
ka?) is rendelkezik, ám sem ehhez tartozó építési, vagy 
járószintet nem lehetett megfigyelni, csupán a kevert 
temetőföldet. Az íves fal folytatását az 1/b árokban még 
lehetett érzékelni, ám a feltárt sekrestye becsatlakozá
sától nyugatra, akárcsak a szentély keleti fala alatt ez az 
íves fal már nem folytatódott, ott az alapozás minden
hol a mai szentéllyel egyidős. További, a templombel
sóben végzendő kutatásoknak kell eldönteniük, hogy egy 
korábbi íves szentélyzáródás vagy körtemplom faláról, 
vagy csupán a késő gótikus szentély alapozási szabály
talanságáról van-e szó. 

A falkutatás és a régészeti feltárás során tisztázható 
volt, hogy a mai templom két nagy középkori építési 
periódus és a késóbbi, reformátusokhoz köthető épít
kezések eredményeként jött létre. A mai hajó (a támpil
lérek nélkül) keltezhető korábbra, míg a szentély az in 
situ ablakok alapján továbbra is 15. század véginek tart
ható, azaz a korábbi periódus szentélyét lebontották. A 
két periódus elválását belül az északkeleti és a délkeleti 
hajósarokban figyelhettük meg, ugyanakkor a mai 
diadalívpillérek már kötésben vannak a szentélyfallal. 
Az említett elválásokat kívül is meg lehetett figyelni: az 
északi oldalon egy falvarrat, a déli oldalon egy repedés 
formájában. A korábbi hajó jellegzetes habarcsa vilá
gosszürke, finom anyagú, apró mészszemcsékkel kevert 
volt, míg a szentély habarcsa morzsalékos, barnásszürke, 
nagyobb mészszemcsékkel kevert. A déli oldalon a 4/a 
árokban megfigyelhető volt, hogy az elválás csak a lá
bazat szintjén jelentkezett, a hajó téglaalapozása (az utó
lagos támpillér mögött) a mai keleti hajófal alatt befor
dult, és kötésben volt a déli szentélyfal téglaalapjával. 
Ez utóbbit a 15.  század végén jelentősen visszabontot
ták, majd ráépítették a mai lábazatot, mely eddigi meg
figyelésünk szerint valószínűleg kötésben van a keleti 
hajófal fölmenő, újjáépített szakaszával (2/d árok). A 
déli szentélyfal alatt található korábbi alapfal keleti vé
gén egy falsarokban végződött, majd mikor a mai szen
télyt megépítették, kelet felé új - összedobált téglákból 
készített - alapfalat toldottak hozzá, mely a szentéllyel 

egykorú támpillér alapozását is képezte. Egyelőre csak 
feltételezhetjük, hogy a korábbi - egyenes záródású? -
szentély délkeleti sarkát találtuk meg (igaz, így elég nyo
mott arányú szentély adódna, hiszen feltételezésünk sze
rint a diadalívpillérek a maiak helyén voltak), vagy eset
leg egy még korábbi, román kori periódussal (1. az íves 
alapozást a 2/a árokban) együtt alkotott szentélyt. 
Minderre a belsóben végzendő feltárások adhatnak vá
laszt. 

A templomhajó alapozása mindenhol téglából ké
szült, erre került a gömbölyded barabási kövekbó1 ké
szült - meglehetősen egyenetlen falsíkot adó - lábazat, 
melynek síkja az északi oldalon az alapozáshoz képest 
kiugrott, a nyugati oldalon viszont a téglaalapozás a lá
bazathoz képest alapozási padkaként kiugrott. A kó1á
bazat záróelemeit már téglákból alakították ki, ezekbó1 
faragták meg a lábazati párkányt. Ennek nyomait a ké
sóbbi átalakítások jelentősen megrongálták, másutt a ce
mentes vakolat alatt egyszerűen szétfagytak a téglák. A 
nyugati hajófalon azonban egy helyen még érzékelhető 
és rekonstruálható volt a párkányprofil. A legutolsó 
átalakítások során valamikor az északi hajófal csaknem 
teljes lábazati párkányát levésték (az egykori párkány 
csorbázata a lábazati vakolat elbontása után azonnal lát
hatóvá vált) , ennek köszönhető a lábazatban tapasztalt 
ugrás az északi hajófal nyugati végén, hiszen a nyugati 
oldal párkánya eredeti magasságban fordult át az észa
ki hajófalra. 

Általában elmondható, hogy a téglaalapozásban 
több helyütt - így az északi oldalon is - a fúgák egymás 
fölé kerültek, emiatt a fölmenő falban is repedések je
lentkeztek. A templom építői a leggyengébb pontnak 
az északnyugati hajósarkot érezhették, ez az egyetlen 
sarok, ahol egy támpillért létesítettek. A késóbbiekben 
(még a középkorban?) ezt a támpillért visszabontották 
(az átfedő réteg a habarcs- és téglaszemcsékkel kevert 
homokos temetőföld volt), és ettó1 a hajósarok megmoz
dult. A nyugati hajófalon ugyanis a lábazatban szintén 
falazási hiba volt, ráadásul, mint az a templombelsóben 
látható, a nyugati hajófal bekötése az északi (és a déli) 
hajófalba sem tökéletes. Ennél fogva ma is itt megy föl 
a repedés. A hajósarok újbóli szilárdítása érdekében ke
rült ide a 19 .  században épült átlós támpillér, mely egy 
falazási hiba miatt szintén megrepedt. 

A templommal egyidős temetkezések nagy részét a 
késóbbiek során alaposan megbolygatták. Ennek köszön
hetően számos kevert emberi csontot találtunk a teme
tőföldben, ép sírnak csupán egy újszülött csecsemő egy
kor koporsós sírját tarthatjuk (1. sír, 1/c árok). A váz 
koponyáját teljesen megbolygatták (a fölötte lévő sír
nak részben még meg lehetett figyelni a foltját, de ép 
vázat már nem találtunk benne), csupán a koponyatető 
csontjait, és rajtuk egy réztűt figyelhettünk meg. A ko
porsószögek közül kettő még eredeti helyén volt megfi
gyelhető, a- többi a fölötte lévő bolygatásból került elő. 
Mivel a sír a késóbbi sekrestye területére esett, biztos, 
hogy a korábbi templomperiódushoz tartozott. 

302 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

A 15. század végén jelentős átalakításon ment ke
resztül a templom. Lebontották a korábbi periódus(ok)
ban épült szentélyt és annak diadalívét, és megépítet
ték a mai, támpillérekkel erősített szentélyt és diadal
ívet. 

Az új szentély sekrestyét kapott (1 . ,  1/a-d árkok) , 
melynek nyugati fala bele van vágva a 14. századi hajó
falba, keleti fala ugyan az alapozásban elválik, de a föl
menő falban látszik a csorbázat, melyet azután utólag 
kitapasztgattak. A sekrestye északi fala meglehetősen 
ferdére sikerült, ám alaprajzát nyilván az is befolyásol
ta, hogy az északi domboldal meredeken lejtett, amint 
arra az északi sekrestyefal többitó1 alacsonyabb alapo
zási padkája utal. A sekrestye járószintje jóval magasab
ban volt a szentély alapozási padkájánál, amire az elfa
lazott, rézsűs kávájú ajtó kívülró1 kibontott küszöbszintje 
utal. Emiatt az egykori járószintet kutatóárkainkban már 
nem érzékelhettük. A sekrestye falkoronáját mutatja a 
keleti hajófalon látható falvastagítás teteje. Valószínű, 
hogy a sekrestyének boltozata is volt (ezt a felmenő fa
lakon eddig nem volt módunkban kutatni), ugyanis a 
helyiség északkeleti sarkában egy kis beszögellés van az 
alapozásban. Ez valószínűleg egy falsarokban lévő pil
lérre és egy arról induló élkeresztboltozatra utal (az 
északnyugati sarokban ilyet nem találtunk). Az észak
keleti sarkot kívülró1 megvastagították, vélhetően a bol
tozás miatt. A befalazott sekrestyeajtót belülró1 is meg
figyelhettük, és kiderült, hogy befalazásakor áthidaló
jába és nyugati kávájába is belebontottak, melyet azután 
kénytelenek voltak kifalazni. A sekrestye elbontására és 
az ajtó elfalazására a református időszakban, talán már 
a 15. században sor került. Mindenesetre az elfalazás 
barna, homokos, mészszemcsékkel kevert habarcsa el
tér a késó'bbi református építkezések (déli toldaléképít
mény, torony) habarcsától. 

A feltárás során megfigyelhettük több esetben a 15. 
század végi járószintet is (2/c, 4/b árok) egy téglamor
zsalékos építési szint formájában. Ennek szintje a déli 
oldalon bizonyíthatóan nem a 15. századi lábazati pad
ka szintjén, hanem annál magasabban volt, mégpedig 
úgy, hogy a lábazat szabálytalan kövekbó1, hézagosan 
rakott - valójában vakolhatatlan - falsíkja minden bi
zonnyal a földfelszín alatt volt. Ugyanezt feltételezzük 
az északi oldalon (vö. a sekrestye járószintjéró1 mon
dottakkal), ahol mára a terepszint lemosódott. 

A szentély déli oldalán megfigyelhető volt a téglák
ból megfaragott 15 .  századi lábazati párkány, melynek 
profilja különbözött a 14. századi hajó lábazati profiljá
tól. Ugyanitt, a keleti hajófal és a déli szentélyfal csatla
kozásánál volt megfigyelhető az eredeti, 15. századi me
szelés (hordozórétege megegyezett a téglák közti ha
barccsal) , rajta pedig egy sárgásfehér második mesze
lésréteg volt, valószínűleg a református korszak emlé
ke. Az északi oldalon ugyanitt megfigyelhető volt az ere
deti meszelés, ami ezúttal a sekrestye felső terébe esett. 

Az új szentély építésével egy idó'beri átépítették a 
hajót is. Az építkezések során használt állvány egyik lyu-

kát figyelhettük meg a 4/a árokban, de a faelemet már 
kihúzták beló1e. 

Amint az a történeti adatokból kiviláglik, a temp
lom a 16. század közepétó1 nagy valószínűséggel már 
református volt, majd egy hosszabb 17. századi katoli
kus időszakot leszámítva ismét reformátussá vált. Min
denképp a református korszakkal függ össze a sekres
tye elbontása és a sekrestyeajtó befalazása. Továbbra 
sincs adatunk arra, hogy erre már a 16. század második 
felében sor került-e (a templom átvételekor szerintünk 
nem feltétlen ez volt a legfontosabb dolguk) vagy in
kább késó'bb, a templom újabb református időszakában. 

Az adatok szerint a 19. század elején egy fatornyocs
kával (harangláb?) rendelkezett a templom. Ennek he
lyét - ha valóban különálló építmény volt - nem sike
rült megtalálni. Mindössze a templomtól délre találtunk 
egy gyanús, újkori téglaalapozást, mely esetleg valami
lyen felszíni építménnyel hozható összefüggésbe ( 4/b 
árok). Az átnedvesedett vakolat eltávolítása, majd a ré
gészeti feltárás után egyértelművé vált a déli előcsar
nok - templomhajóhoz viszonyított - utólagossága. 
Ugyanakkor az előcsarnok és a torony kötésben volt, 
azaz egyidősek. Az új épületrészek lábazata lapos bara
bási kövekbó1 állt. Hasonló javítgatások figyelhetők meg 
több helyütt a középkori lábazatokon, illetve az északi 
szentélyfalon, ám ez utóbbi helyen láthatóan már a sek
restyeajtó befalazását is javították. 

Ezzel egyidősnek vagy még késó'bbinek tartjuk a ha
jó sarkait erősítő, utólagos támpillérek megépítését is. 
Látható, hogy támpillért csak a délnyugati hajósarok
nál nem emeltek, úgy látszik, a déli előcsarnok nyugati 
falát elegendőnek ítélték a falak oldalirányú megtámasz
tásához. 

Az épület modern kori renoválásainak eredménye 
egy, főleg a lábazatnál megfigyelhető korábbi cementes 
vakolat, továbbá rajta a legutolsó templomfelújítás újabb 
cementes rétege, a feltárás során feltört betonjárda és a 
fölmenő falak kőporos vakolata. 

FÜLÖP ANDRÁS 

392 .  Tiszaszőlős, Domaháza , Puszta-Réti-dűlő 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, R ,  B,  Á, Kö 
A régészeti lelónelyet 2003 márciusában fedeztük fel 
Tiszaörvény DK-i határában, midőn a Körös-kultúra Kö
zép-Tisza-vidéki É-i elterjedési határát vizsgálva, eló'bb 
a Heves megyei, majd a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Tisza-part mentén, az egykori holt ágakat felkutatva, te
repszemléket tartottunk. A megközelító1eg másfél kilo
méter hosszúságú és helyenként száz méter szélességű 
lelőhelyet, amelyet a százötven éve megkezdett gátépí
tési és tereprendezési munkálatok - kivételes módon -
érintetlenül hagytak, a jelenlegi Tisza-medertől kb. 400 
m-re K-re elterülő, egykori ártér magas partján lokali
záltuk. A lelónely magas partját, mely É-ról D-re, majd 
K-re haladva, megközelító1eg derékszögű ívet ír le, nem 
használták fel a gát kialakításához. A gátat itt közvetle-
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nül a Tisza-partjára helyezték. Ennek köszönhetően ma
radt érintetlen a lelőhely, mely - a felszíni leletek alap
ján - a korai neolitikumtól a rézkoron és a vaskoron át 
egészen a középkorig több korszakban is lakott volt. 

Minket elsősorban a korai neolitikus településma
radvány érdekelt, mely viszonylag kis területre, egy 
30x40 m-es partszakaszra korlátozódott, a nagy lelőhely 
DK-i részén, a mai Tiszától legtávolabb eső szakaszon. 
A kis Körös-telep közvetlenül a magaspart peremén he
lyezkedett el, erre utaltak a felszíni leletek: körömcsí
péses kerámiatöredékek, magas talpgyűrűk maradvá
nyai, alacsony csőtalpak, és ami talán a legmeggyőzőbb 
volt, sok-sok kagylótöredék. 

A felfedezés utáni hetekben, áprilisban, szisztema
tikus felszíni gyűjtést végeztünk a kora neolitikusnak 
vélt település zónájában egy 50x190 m-es területen. En
nek során négyzetméterenként összegyűjtöttük a felszíni 
kerámiadarabokat, csontokat, kagylókat és köveket. Mi
kor az adatokat térképre tettük, kirajzolódott az egykori 
objektumok feltételezhető helyzete is. A Körös-kultúra 
emlékei 3-4 nagyobb foltban jelentkeztek egy 20x30 m
es területen. Világossá vált az is, hogy a Körös-kultúra 
objektumainak szomszédságában középső neolitikus 
AVK, valamint rézkori, bronzkori és középkori jelensé
gekkel is számolnunk kell. 

Az ásatást májusban kezdtük. Rábontottunk a fel
színi gyűjtés során kirajzolódó K-i foltra, és kezdetben 
egy 5x10 m-es, majd az ásatás végére egy 8x14 m-es 
területen, 2 szintben leástunk 30-40 cm-es humuszt. 
Eközben rendkívül sok Körös-kerámiatöredéket talál
tunk, de a szelvény alján csak 2 kisebb folt és egy el
szántott tűzhely nyomát találtuk meg. Szelvényünk al
ján, a löszös, szürkés altalaj szintjén sűrű barna szántási 
csíkok sorakoztak, jelezve a talajművelés okozta pusztí
tást. A szántási csíkokból és a közöttük húzódó érintet
len löszös sávokból továbbra is sok Körös-leletanyag ke
rült elő, ezért újabb 10 cm-es mélységben leástuk ezt a 
bolygatott löszös részt is. A leletek fó1eg a löszös talaj 
felső rétegében, azaz fó1eg a 10 cm-es réteg tetején sű
rűsödtek. Mivel a leleteket négyzetméterenkénti egy
ségekben tartottuk nyilván, és a darabszámokat is min
dig leszámoltuk, így pontosan tudtuk mely négyzetek a 
legsűrűbbek. A 3. szintben a legsűrűbb négyzetek egy 
10-15x6-8 m-es foltot rajzoltak ki ÉNy-DK irányú hossz
tengellyel. Mint később a szelvény többszöri D-i és K-i 
irányú bővítése során kiderült, ebben a zónában földbe 
mélyülő Körös-objektum nem található, az előkerült 3 
kör alaprajzú, méhkas alakú gödör közül kettő a korai 
bronzkorra, egy pedig talán (egy ki nem bontott folttal 
együtt) az Árpád-korra datálható. Mivel altalajba mé
lyülő Körös-objektumok nyomai nem mutatkoztak (ta
lán csak az elszántott tűzhely sorolható ebbe a korszak
ba) úgy véltük, hogy a nagy leletsűrűség bizonyára egy 
egykori járószinthez - a négyzetadatok alapján talán egy 
házhoz - köthető. 

Még az ásatás kezdetén kijelöltünk egy K-Ny-i ku
tatóárkot is, mellyel a felszíni gyűjtés térképén kirajzo-

lódó Ny-i foltot szondáztuk meg. A nyugati folt egy a 
löszös, agyagos földbe kb. másfél méterre bemélyedő 
Körös-gödröt jelölt, melyet a rábontott 9x8 m-es szel
vényben több, mint három hónap alatt tártunk fel. Az 
ÉNy-DK-i hossztengelyű gödörbó1 gazdag Körös-lelet
anyag és 4 temetkezés csontváza került elő. Említést ér
demel, hogy a gödör felső rétegébó1 (nem beásásként, 
hanem inkább beszántott darabokként) valamint a göd
röt keresztül-kasul fúró állatjáratokból AVK leletek is 
eló'kerültek. Értelmezésük sokáig komoly fejtörést oko
zott, ugyanis ezek vagy egy a közelben lévő AVK kori 
objektumot sejtettek, amelyet meg kellene találni, vagy 
- mivel a leletek az igen korai Szatmár-fázisra tehetők -
a Körös-kultúra legvégső, átmeneti fázisát jelezték vol
na. A bontást a gödörben is négyzetméterenként végez
tük, egy-egy stratigráfiai egység többnyire 10-15 cm vas
tagságú mesterséges réteget jelzett. A betöltés földjét 
zsákokba pakoltuk, majd késó'bb mind a 800 zsáknyi 
anyagot kiiszapoltuk. A gödörbó1 kb. 15 zsáknyi kerá
mia leletanyagot gyűjtöttünk és szállítottunk ideiglene
sen, feldolgozás céljából az egri Dobó István Vármú
zeumba. 

Az ásatás utolsó fázisában egybenyitottuk a K-i és 
Ny-i szelvényünket, és az így adódó, összességében vé
ve mintegy 27x10 m-es felületen teljesen leástuk a hu
muszt. Újabb Körös-objektum már nem került elő, ví
szont a korábban feltárt Körös-gödör mellett egy több
ségében AVK leletanyagú objektumot sikerült megta
lálnunk és félig feltárnunk. Az AVK gödör közelében 
több cölöplyuk is előkerült, jól körvonalazható struktú
rára azonban nem tudtunk következtetni belőlük. Az 
AVK gödör és az esetleg hozzá tartozó ház - egyelőre 
legalábbis úgy tűnik - magyarázatot szolgáltatnak a Kö
rös-gödörben előkerült AVK leletekre, azt sejtetik, hogy 
az AVK kori járószintbó1 beszántott, illetve rágcsálók ál
tal beszállított szórványok. Az AVK kori megtelepedés 
nyomai egyébként nagyobb felületen fordulnak elő a 
lelónelyen, nem korlátozódnak a kis Körös-telep terüle
tére. Terepszemléink alapján feltételezhetjük, hogy az 
AVK telep nyomai egy kb. 400 m hosszú sávban a ma
gaspart D-i teraszán végig megtalálhatók. A leletek -
úgy tűnt - lefedik az AVK teljes korszakát. 

A teljes kutatási területen egyébiránt több olyan fol
tot is bemértünk, melyet csak félig illetve egyáltalán nem 
bontottunk ki. Ennek az az oka, hogy kizárólag a Körös
kultúra kutatása volt a célunk. Az AVK gödrön kívül 
összesen 4 gödröt bontottunk még ki félig, ezek közül -
mint fentebb már említettük - kettő kora bronzkori volt, 
kettő pedig feltehetően Árpád-kori. A Körös-gödörbe is 
beástak két kora bronzkori gödröt. Egyik sekélyebb ki
csi, másik mélyebb és terebélyesebb, kör alaprajzú, méh
kas alakú gödör volt. Ezeken túlmenően, anélkül hogy 
kibontottuk volna ó'k.et, megfigyeltünk még 6 további 
kora bronzkori vagy Árpád-kori kör alaprajzú gödröt, 
egy keskenyebb árkot, valamint egy szögletes alakú, va
lószínűleg Árpád-kori, félig földbe mélyített házmarad
ványt. 
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Kutatásunk eredményekét megállapítható, hogy a 
Közép-Tisza-vidéken megtaláltuk a legészakibb Körös-te
lepülést, melybó1 mindössze egy nagy gödröt és egy vele 
azonos tájolású házra utaló, intenzív járószintet tudtunk 
feltárni. Nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy a telepü
lés teljes egészét feltártuk, azaz a település kizárólag egyet
lenegy házból állt. A telep a Körös-kultúra késői fázisára 
keltezhető. Négy temetkezés rendelhető biztosan a te
lephez, egy magányos koponya és további szórványos em
bercsontok kora egyelőre még bizonytalan. Az előkerült 
leletanyagban a kerámia dominál, de jelentős mennyisé
gű kagylót is gyűjtöttünk. Eló"kerültek jellegzetes szob
rok, szobortöredékek és pattintott kőeszközök is. A több, 
mint 800 iszapolási mintában magvak is előfordultak. 

393 .  Tolnanémedi határa 
(Tolna megye) Ő, Ró, Á, Kö 

DoMBORÓCZKI LÁSZLÓ 

Gyánti-földek: 2003. április 12-én meglátogattuk az álta
lam eddig kétszer bejárt középkori Gyánt helyét, Tol
nanémedi D-i házsorától néhány száz méterre DNy-ra, 
a Kapos Ny ÉNy-i oldalát kísérő szántott, száraz domb
háton. 

A település nyomai a Tolnanémediró1 Pincehelyre 
tartó földesút második bevágásának vonalában kezdőd
nek és húzódnak DNy felé, központja a 110 m-es szint
vonallal határolt kiemelkedésen helyezkedik el; 2000. 
j anuár végén és március elején itt sikerült azonosítani 
egy középkori templomépület és temetője helyét. Az 
akkor mintegy 5 m hosszan kiszántott, nagyméretű kö
vekkel is jelzett objektumot most hosszas keresés után 
sem sikerült megtalálni a száraz felszínen. A lelónely a 
mélyút negyedik bevágódásáig elhúzódik az út és a fo
lyó közti szántásban, a faluhatár előtt nem sokkal tűn
nek el felszíni nyomai. A Kapos felé hosszú szakaszon 
meredeken lejtő dombnak csak tetejét és oldalát lakták 
a középkorban, a fekete öntéstalajjal borított folyómenti 
síkon nem található leletanyag. A földesút É-i oldalára 
csak helyenként nyúlik át a lelónely, leghosszabban a 
Pincehely-Tolnanémedi közti határvonalhoz legköze
lebb eső, a dűlőúttal átvágott kiemelkedésen találtunk 
föként Árpád-kori leletanyagot. 

A környék viszonylatában kiemelkedő mennyiségű 
és minőségű leletanyag ismét tartalmaz néhány ritka
ságot, pl. egy bekarcolt hullámvonallal díszített pere
mű tál (mécses?) töredékét. 

Alji-dűlő/Úrbéres-földek II.: A korábban több emlí
tésbó1 is ismert templomhelyet sikerült ez alkalommal 
beazonosítanunk. A Tolnanémedi É-i házsorától a ken
dergyár felé vezető, hosszan a dombok közé mélyedő 
kövesúttól Ny-ra, a Kapos felé jelezte a templomhelyet 
már Kiss István 1938-ban dűlőnév nélkül. Majd 1962-
ben Torma István azonosította a középkori falu helyét, 
a templom megtalálása nélkül, Úrbéres-dűlő II. néven 
(ez a dűlő valójában inkább a vasútállomástól K-re fek
vő területre vonatkozik; a falu- és templomhelyet a Tol-

na megye földrajzi nevei c. kötet Alji-dűlő néven, téglá
val és cserepekkel borított területként ismeri) .  Néhány 
éve Ódor János Gábor végzett leletmentést a falu terü
letén (Koma-sziget név alatt) . 

Az É-D irányú úttól K-re hasonló irányban a Kapos 
mentén húzódó, az ártérből meredeken kiemelkedő 
dombvonulat Ny-i, lejtős oldalán és tetején kb. 300 m 
hosszan kevesebb őskori, több római kori, valamint leg
nagyobb mennyiségben és sűrűségben középkori cse
repeket gyűjtöttünk. Nagy területen figyeltünk meg apró 
és közepes méretű, tégla- és kőtöredékeket. Az építési 
törmelék egyértelműen a part szélén, egy kb. 20x10 m
es ÉK-DNy irányú foltban sűrűsödik, amelyben néhány 
elszórt emberi csonttöredéket is találtunk. A római cse
repek részben fedik a középkori falut, azonban K-en 
majdnem az útig húzódnak. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

39Li .  Tornyiszentmiklós, Kü lső Pálika-dűlő 
(Somogy megye) R 
A lelónelyen 2000 őszén próbaásatást végzett P. Barna 
Judit. Korábban középkori edénytöredékeket találtunk 
terepbejáráskor, a szondázó ásatás viszont negatívnak 
bizonyult. 

A kivitelező vállalat 2003. március 24-25. között el
kezdte a humuszolást a területen anélkül, hogy erró1 
értesítette volna a múzeumot. Korábban a munkakez
dést március 31-re jelezte a kivitelező. 2003. április 2-
án a 16+900 és 16+ 700 kilométerszelvény között néhány 
objektum foltja világosan látszott a legyalult felületen. 

2003. április 7-11. között elvégeztük a leletmentést, 
az átvizsgált terület nagysága összesen mintegy 1600 m2, 
és ez a rész a 2000. novemberi próbaásatással párhuza
mosan, attól D-re húzódik. Összesen 4 objektumot sike
rült megfigyelnünk az átvizsgált terület K-i felén. Az 
objektumokat a humuszoláskor és a tömörítéskor erő
sen megbolygatták, így csupán sejteni lehet az objektu
mok egykori kiterjedését és rendeltetését. Az 1. sz. ob
jektum minden valószínűség szerint tűzhely, míg a 2. 
sz. objektum cölöplyuk nyoma lehetett. Az innen elő
került néhány kerámiatöredék teljesen jellegtelen, fel
tehetően a rézkorra keltezhető. 

Munkatárs: Tokai Zita Mária. 

395 .  Törökbál int ,  Dulácska 
( Pest megye) U 

H oRv ÁTH LÁszLó 

A részletes tanulmányt lásd a 27. oldalon! 

396.  Törökbál int, Tópark 
( Pest megye) 8, V-

BENCZE ZOLTÁN 

A Tóparkon 2003-ban két cég területén folyt földmun
ka. Az MRT 7. k. 36/1 lelónely nyugati részén, a 3301/ 
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8 hrsz„ mintegy 3 ha területen a megelőző feltárás és 
az építkezés földmunkái során 21 régészeti objektu
mot tártunk fel. Ezek nagy része különféle méretű és 
rendeltetésű gödör volt. A 7. sz. objektum mintegy 10 
m átmérőjű, 2 m mély és nagyjából kör alakú volt, kö
zepén egy tűzhellyel .  Leletei közül kiemelendő egy 
bronz varrótű, bronz karperec töredékei, bronzpánt da
rabja, agyagból formált kocsikerék és egy nagymére
tű, felső részén átfúrt agyaggúla, úgynevezett tűziku
tya. A 10. objektum egy gyermek csontvázas sírja volt. 
A rossz megtartású csontváz a jobb oldalán fekhetett, 
kissé zsugorított helyzetben, lábánál egy kisméretű 
bronztőr feküdt, melyet a humuszolás közben a gép 
összetört. 

A 16. objektumból egy díszített felületű, bronz 
pántgyűrű, a 11 .  objektumból bronztárgy és pánt da
rabjai kerültek elő. Több objektumból került elő orsó
gomb, kész és félkész, edény oldalából faragott orsó
korong. Előkerült még egy állati bordából készült, fél
kész csonteszköz is, melyet csak az egyik végén vágtak 
le, de a kész eszközökön lévő rovátkák még nem kerül
tek rá. (Hasonló, kész eszközök lelőhelyünkről már 
nagy számban kerültek elő, lásd az eddigi ásatási j e
lentéseket: Régészeti kutatások Magyarországon 1998, 
1999, 2000. )  

A lelónely középső részén, a 3301/21 hrsz. terüle
ten 2003 decemberében az itt építendő két épület 
mintegy 3000 m2-es területén megtörtént a durva 
humuszolás. A két épület helyén 21 különféle alakú és 
méretű objektum foltja jelentkezett. Az épületekhez tar
tozó parkolók, utak stb. területét 2004 tavaszán fogják 
lehumuszolni. Ugyanekkor fogjuk feltárni a már eló"ke
rült objektumokat is. 

A lelónely kora: késő bronzkor-kora vaskor. 

397. Újfehértó határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 8,  Sza 

MARÓTI ÉVA 

Nagy-tanya: 2003. április 29-én helyszíni szemle során 
a micskei templomtól visszafelé Újfehértó irányában 
folytattuk az utat, azaz Ny felé. A Fehértói-szivárgó után 
balról található a Nagy-tanya az út D-i oldalán, ahol egy 
kurgánt vettünk észre. Ez az előző kurgántól kb. 2 km
nyire lehet. Nem sokkal kisebb az előzőnél. Talaja feke
te, a környezetétől eltérő. Akárcsak az, ez is körben vi
szonylag meredek falú. Kétségtelen, hogy ez is kurgán. 
Mindkettőt szántják. 

Ezen a halmon és közvetlen környékén kevés késő 
bronzkori (Gáva) cserepet találtunk. 

Tilalmas: A 2001-ben bejelentett lelónely (adattár 
2001 .6. és 2001 . 129.)  nem messze fekszik a micskei 
templomtól. A lelónely az Érpataki-főfolyás megtörésé
nél húzódó É-D-i magaslat, a Tilalmas legdélibb sarka. 
Ennek fele volt most szántva, a másik fele parlag lehet, 
melyet fölégettek. A szántásban helyenként látszott az 
objektumok foltja, tehát erősen kiszántották. Gyakorla-

tilag a magaslatnak csak a legészakibb sarkán nem ta
láltunk leletet, egyébként nagy mennyiségű szarmata 
cserép gyűjthető. 

398.  Ü l lő ,  5. számú lelőhely 
( Pest megye) 8, Sza, N 

IsTVÁNOVITS EszTER 

Az MO autópálya Pest megyei szakaszának építését 
megelőző régészeti feltárás során az M5 autópálya és az 
M0-4 főút csomópontja közti szakaszon, valamint a 4. 
sz. főút - Vecsést és Üllőt elkerülő - nyomvonalán dol
goztak 2003. március és november között a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága munkatársai. Geodéta Szánthó 
Dániel, térinformatikus Zoltán S. Péter vezetésével Prog
li Szabolcs és Tóth Károly. A teljes feltárás koordináto
ra Tari Edit. 

A leendő MO autópálya és 4. sz. főút csomópontjá
nak 2001-ben megkezdett feltárását folytattuk és 2003 
augusztusában végleg befejeztük. A háromévi 16 mun
kahónap alatt mindösszesen (a gázkiváltások területé
vel együtt) közel 360 OOO m2-t kutattunk át és tártunk 
fel. Az idén lehumuszolt és feltárt terület 43 675 m2, a 
feltárt obfektumok száma 3211. A lelónelyen a tavalyi 
objektumokkal együtt az autópálya nyomvonalán és a 
gázkiváltások területén együttesen 7836-ra emelkedett 
a feltárt objektumok száma. 

A korai és késő szarmata-hun kori fazekastelepen ta
lált fazekaskemencék száma 49-re nőtt. A legjellemzó'bb 
az altalajba belevájt tüzelőtérrel, az így kialakított vas
tag, szürkére átégett rostéllyal ellátott típus, amelyhez 
1 -2 ,  sőt egy esetben 4 ( !) munkagödör kapcsolódik. A 
kemencék igen nagy területen szétszóródva, de általá
ban „bokrokban" kerültek elő, 3-6-8 egymás mellett. Igen 
érdekes volt az a feltárt „bokor", ahol nemcsak az edény
égető kemencék, hanem a melléjük épített, tüzeléssel 
kapcsolatos kézműves tevékenység egyéb nyomai is elő
kerültek: sütőkemencék (amelyeket sokszor egy gödör
bó1 fűtöttek az edényégetőkkel) , füstölő (?) vagy aszaló 
(?) gödrök, több átégett falú tárológödör, valamint két 
„nyers" edényégető kemence, amelyek még az első ége
tés előtt összeomlottak. A sütó'kemencékhez sokszor 
kapcsolódott egy-egy kisebb építmény („sütónáz"?) is. 
A tűzhelyek száma 59. 

A nagyszámú, sokszor igen széles, többosztatú árok, 
illetve árokrendszer, amely a települést behálózza, rész
ben egy-egy telek elkerítését, részben pedig a víz elve
zetését oldotta meg. 215 árkot találtunk az idén (ezzel 
összesen 350-et) . Vannak négyszögletes formába ren
deződő, de nyílegyenes, több száz méter hosszan végig
futó árokformák is. Némelyik funkciója egyelőre isme
retlen. 

A feltárt építmények nagy része úgynevezett félig 
földbe mélyített ház. Az idén 50 házat tártunk fel, ezzel 
a házak összmennyisége 125-re nőtt. A telep- egy részén 
két sorba rendeződve álltak a házak, máshol magányo
san vagy különösebb rendszer nélkül kerültek elő. 

306 
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A településhez tartozó temetőkben és szórványo
san elhelyezkedve összesen 111 sírt tártunk fel. A há
rom sírcsoportra jellemző, hogy kisszámú (kb. 12-20 sí
ros) ,  valószínűleg családi temetőkró'l van szó. A sírokat 
minden esetben D-É tengelyben tájolták. A kiemelke
dó'bb - szinte minden esetben kirabolt - sírokat árok 
kerítette, s eredetileg valószínűleg halom fedte. A ró
mai érmekkel és mázas edényekkel datált temetó'rész
let a 4. századra helyezhető, így az itt elhantoltakban a 
fazekastelepülés egykori lakóit sejthetjük. Az egyik kör
árokba utólag, a hun korban ástak be egy nó'i sírt. A 
torzított koponyájú halottat poliéderes fülbevalóval, szá
mos gyönggyel, öv- és cipőcsatokkal, úgynevezett no
mád tükörrel temették el. 

A lelónely déli részén, ahol tavaly a makói öntő
mintákat találtuk, 17 kora bronzkori gödör került elő, 
ez a tavaly feltárt teleprészlet folytatása. Az egyik gö
dörbó1 újabb öntó'tégely-töredék került elő öntó'salak
kal együtt. 

Leletanyag: a fazekasműhelyek jellegzetes termé
ke az úgynevezett szemcsés anyagú, szürke, korongolt 
fazék, amely az ülló'i kerámiaműhely vezető típusa, a 
késő szarmata korra jellemző leletanyag túlnyomó ré
szét jelenti. Előfordulnak más edények is: korsók, tá
lak, fedők, szűrő, kisebb edénykék. Az azonban nyil
vánvaló, hogy az üllői szarmata fazekasok szinte ipari 
méretekben a hőálló főzőfazekak előállításával foglal
koztak. A teleprészlet fémtárgyai: bronz-, ezüst- és 
vasfibulák, bronz karperecek, bronztű, kések, vascsa
tok, vaszabla stb. Az előkerült eszközök között előfor
dult több csontkorcsolya, nagyszámú fenó"kő, csiszoló
kő, őrló"kő, az edény oldalából kifaragott j áték(?), és 
egyéb állatcsontból készült eszközök. Számos orsóka
rika, orsógomb és egy grafitbevonatos, díszített kvád 
orsógomb is előkerült. Több gödörből kerültek elő 3 .  
és 4 .  századi római dénárok. Néhány gödörben ember
csontok is voltak. 

Munkatársak: Antoni Judit, Gulyás Gyöngyi, Hu
szár Edit régészek, Gergely Balázs, Jakab Attila, Mérai 
Dóra, Nagy Nándor (ELTE) , Kiss Attila, Zsoldos Attila 
(JATE), Balogh András (JPTE) régészhallgatók, Jakucs 
János (Képzőművészeti Egyetem), Borsos Hedvig, Far
kas Ildikó, Horváthné Farkas Ildikó, Hostyinszky Attila 
(PMMI) ,  Pintér Erzsébet (Bp.) ,  Herczeg Zsuzsanna 
(Szentendre) restaurátorok, Szánthó Dániel geodéta, 
Bocz Péter, Dinnyés Dóra, Káplár Ildikó, Ligeti Gábor, 
Márkus Balázs, Nyikus Krisztián, Progli Szabolcs, 
Semperger Zoltán, Szászvári Linda, Szó1lősi Géza, Szrnka 
Attila régésztechnikusok. 

KULCSÁR VALÉRIA - NAGY ANDREA - PATAY RÓBERT -
RÁCZ TIBOR 

399 .  Ül lő ,  9. számú lelőhely 
( Pest megye) Sza, N ,  Ge 
A lelónelyen, amelynek feltárást 2002-ben Patay Róbert 
kezdte meg, 2003. június 23-án indítottuk meg a mun-

kát. 18 házat, 5 árkot, 8 házhoz nem kapcsolható cölöp
lyukat, 655 gödröt, 4 gödörbokrot, 2 kutat, 2 edényége
tő kemencét, 1 füstölőt, 4 sírt találtunk a 4 hónap alatt. 
Összesen - a Patay R. által feltártakkal együtt - 855 ob
jektum került elő. 

A lelónely kb. 80 százaléka az Üllő 5. lelőhelyen 
talált késő szarmata telep szerves részének tekinthető. 
Erre utal az objektumok jellege, a két edényégető 
kemence, valamint a megegyező leletanyag, melynek 
túlnyomó részét a szemcsés kerámia, ezen belül is a 
fazéktöredékek jelentik. Az edényégető kemencék az 
Üllő 5. lelőhelyen megismert jellegzetességeket mu
tatták, mindkettő épített rostélyú. A 9.  lelőhelyen fel
tárt teleprész jellegzetessége, hogy viszonylag sok ház 
került elő, általában egy-egy folton koncentrálódva -
sorokba rendeződve? - több is: 5-6. Két egymással, 
szomszédos házba egy-egy K-Ny-i tájolású sírt ástak 
be. Mellékletük nem volt, illetve annyira jellegtelenek 
(néhány szem gyöngy) , hogy közelebbi korhatározás 
nem lehetséges. Ugyancsak ezeknek a házaknak a be
töltésében és környékén fémmegmunkálás nyomai ke
rültek elő: több vassalak és reve, továbbá számos kerá
miasalak, amelynek sűrű jelenléte az egész teleprész
letet jellemzi. 

A lelőhely K-i részén sikerült megfognunk a te
lep végét, talán egy vízjárás határolta (ma mestersé
ges csatorna). A lelőhely K-i része egyben a telep leg
későbbi periódusának is tűnik: az itteni objektumo
kat a szürke, jól iszapolt szarmata kerámia mellett kéz
zel formált vagy kézi korongolt népvándorlás kori és 
néhány kimondottan germán jellegű edénytöredék 
jellemzi. Ezen a részen feltűnően sok őrlőkő került 
elő (épen, töredékesen és nyersanyag formájában) . 
Ugyanennek a teleprésznek két, még betöltetlen il
letve félig betöltődött objektumába egy-egy 5 .  száza
di, É-D-i tájolású sírt ástak bele. Az egyik nyúzott 
lovas férfitemetkezés, a másik rabolt női sír, amelyet 
két vésett díszű lemezes bronzfibula és egy madárfe
jű cipőcsat keltez. 

Munkatárs: Bocz Péter, Jakab Attila, Mérai Dóra, 
Nagy Nándor régészhallgatók (ELTE) ,  Semperger Zol
tán régésztechnikus. 

LiOO. Ül lő, 19. szám ú  le lőhely 
( Pest megye) Ő 

KULCSÁR VALÉRIA 

Egyhetes próbaásatást végeztünk a lelónely azon részén, 
amelyet érint a 4. sz. főút - Vecsést és Üllőt elkerülő -
nyomvonalához tartozó gázvezeték áthelyezése. Ennek 
során egy 490 m hosszú, 15 m széles területet hálóz
tunk be 2 m széles, 30-60 cm mély kutatóárokkal. Össze
sen 3 régészeti objektum került elő, amelyek közül egy
nek (gödör) a régészeti korhoz tartozása - leletanyag 
hiányában - kétséges. A másik két objektum (árkok) az 
eló"került kerámia alapján őskori. 

KULCSÁR VALÉRIA 
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Li 0 1 .  Vanyarc határa 
( Nógrád megye) Pa 
Szlovácka-dolina 5.: Hugyecz Mihály földjén a magassá
gi ponttól a falu felé eső területen gyűjtöttünk némi le
letanyagot, többek között egy bifaciális töredéket. 

Az aratás után megázott tarlón a földúttal párhu
zamosan, attól legfeljebb 35 méteres távolságban talál
tunk leleteket. A hidrokvarcitból, üveges kvarcporfírból 
és kvarcitkavicsból készült eszközök a terület falu felé 
eső lejtőjén kerültek elő, jellegük alapján megegyeznek 
a 2003 augusztusában a földút másik oldalán feltárt esz
közökkel. Említésre méltó, hogy éppúgy, mint az ásatá
son, a felszíni gyűjtések során is találtunk egy sötétszür
ke kárpáti radiolaritból készült szilánkot (a leletanyag 
korábban nem volt ismert a lelónelyró1). A leletkoncent
ráció a magassági pont felé megszűnik, helyette homo
kos-kavicsos geológiai réteg kerül a felszínre. 

Szlovácka-dolina 6.: A hosszú hegyháton fekvő fel
színi koncentráció-sorból a 6. számú az 1. és az 5. között 
terül el. A bejárások során a földutak elágazásától a falu 
felé eső, viszonylag frissen tárcsázott szántóban csak mi
nimális mennyiségű leletanyagot, köztük két üveges 
kvarcporfírból készült szilánkot találtunk a mintegy 
150x40 méteres területen. A szilánkok a magasabban 
fekvő területeken kerültek elő. Késó'bb a szántás kizöl
dült, ezért csak minimális mennyiségű leletet találtunk 
a terület viszonylag magasabban fekvő, az ásatás terü
lete felé eső részén. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy 
az 5. lelónely folytatásában levő, Hugyecz Mihály tulaj
donában levő szántóföldön is találtunk egy szilánkot köz
vetlenül a földút mellett. A nem művelt kaszálón, ahol 
az ásatás ideje alatt több szilánkot találtunk, a csapadék 
miatt hirtelen megnőtt növényzet lehetetlenné tette a 
leletek gyűjtését. 

Tavi: Az aratás utáni tárcsázás után megáztatott tar
lón a faluba vezető földúttól 40-50 méteres sávban ta
láltunk szilánkokat. Néhány hidrokvarcit és kvarcit, il
letve egyetlen üveges kvarcporfír szilánkot találtunk. A 
legtöbb lelet a faluba vezető földút vonalától 25-30 mé
terre volt. A vízszintes terasz mellett a lejtó'ben is talál
tunk szilánkokat. 

Mindössze egyetlen vakaró és egy hidrokvarcit 
bifaciális eszköz töredéke számítható megmunkált esz
köznek. 

Li02 .  Varsád, Kisvarsád (Kle in Varsád) 
(Tolna megye) Kö 

MARKÓ ANDRÁS 

A varsádi Kisvarsád-dűló'ben középkori templomromot 
említ Pesty Frigyes dűlőnévgyűjtése, a dűlőnév is régé
szeti lelónelyre utal. A helyet 2003. április 2-án a Kö
lesd-Varsád országútról D felé lejtő dűlőúton közelítet
tem meg. Az úttól K-re folyó patak mentén mentem a 
mélyszántásban, az úttól Ny-ra fekvő meredek, füves 
domboldal településre alkalmatlan, a fölötte fekvő fenn
sík pedig víztó1 való távolsága miatt nem látszik megte-

lepedésre megfelelőnek. A Ny felé kanyarodó úttól D
re a D felé lejteni kezdő fennsík széles földnyelvvé ala
kul, amelyet egykor nemcsak K-ről, hanem D-ró1 is víz 
övezhetett. A térképen Szúnyog- illetve Világos-völgy
nek nevezett mélyedések között fekvő, kukoricatarló
val borított területen - a rossz megfigyelési körülmé
nyek ellenére is - a dombtetőtó1 kezdve egészen a domb 
aljáig elszórtan középkori cserepeket gyűjtöttem. A lele
tek a domb DK-i részén jelentkeztek leginkább, a Ny-i 
oldalon viszont alig fordult elő leletanyag; késó'bbi te
repbejárás alkalmával indokolt a lelónely kiterjedésé
nek ellenőrzése. A templomhelyet nem sikerült a domb 
magasabb részén lokalizálni. A dombtető legmagasabb 
részének közepén - a templom számára is alkalmas he
lyen - egy emberi agykoponya-töredéket találtam. 

Sem a földnyelvtől É-ra fekvő, említett, szántott 
fennsíkon, sem a tó1e D-re elhelyezkedő, kelő búzával 
borított dombon, sem a Szúnyog-völgyben folyó patak 
K-i oldalán, a mélyszántásban nem találtam további le
letanyagot. 

Li03 .  Vasasszonyfa határa 
(Vas megye) Ő, B, Ró, N 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2003. március 18-án terepbejárást végeztünk a telepü
lésrendezési tervhez szükséges régészeti hatástanul
mány érdekében. 

A községtől délnyugatra a szombathelyi út mel
lett található Paperdei-dűlő területén (hrsz.: 040/12),  
és a hidroglóbusz környékén (hrsz. :  040/4-6, 13) szán
tott, trágyázott terület van. A megfigyelés lehetőségei 
nem éppen a legjobbak. A kijelölt területen főleg új
kori anyag került elő. 

Paperdei-dűlő: Nyugati felében, a Kiskozár-patak ke
leti partján, amely enyhén emelkedik, őskori és római 
kori kerámiát találhatunk. A lelónely a pataktól kb. 50, 
a betonúttól kb. 200 méterre található. 

Széchenyi utca nyugati oldala (hrsz. : 01711): A falu 
északnyugati részén szántóterület volt. Itt nem figyel
tünk meg régészeti jelenségekre utaló nyomokat. 

Kertek alja: A falu belterületétó1 keletre, a 8643 Sal
köveskút-Vasasszonyfa közti önálló közlekedési út nyu
gati oldalán, házakhoz tartozó felparcellázott kertek 
(hrsz.: 122-126, 133, 135, 136, 137, 140-143, 145, 146, 
149, 151, 153-157, 159-163, 165-167, 169-171 ,  173-175) 
vannak. A Vas megye földrajzi nevei c. kötetben Kertek 
alla (alja) névvel jelölik. Némelyik szántott, némelyik
ben már vetés volt, vagy parlag, rét. A művelési különb
ségek miatt eléggé megnehezült a régészeti megfigye
lés lehetősége. A területró1 azonban csaknem 2-300 m 
hosszan sikerült kerámia-leletanyagot gyűjteni, bár a le
lónely milyensége, és folyamatossága az eltérő megfi
gyelési viszonyok miatt bizonytalan. A terület északi fe
léből viszonylag sok salakmaradvány, és jellegtelen ke
rámiaanyag, a délebbi részéró1 őskori és népvándorlás 
kori kerámia került elő. 
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A falu déli végében a Selyem/Surányi-patak men
tén fekvő (hrsz.: 063/8-11, 0111/3-9) mély fekvésű te
rületet gaz borítja, régészeti terepi megfigyelésre al
kalmatlan. 

A falutól délre a Selyem/Surányi-patak nyugati part
ján enyhén emelkedő területen (hrsz. : 0111/10, 0113/1) 
szántás volt. A Vas megye földrajzi nevei c. kötetben 
Tanyaként jelölik, mint a falutól kisé távolabb eső háza
kat, mára azonban már összeépült a faluval. Itt találha
tó a vízműnek egy átemelője. A területen nagy mennyi
ségben bronzkori kerámia került elő. A lelónely mérete 
kb. 200x150 m, iránya északnyugat-délkelet. 

Munkatársak: Derdák Ferenc geodéta, Hódi Attila. 

Li O Li .  Vassurány határa 
(Vas megye) Ró, Kk 

FARKAS CSILLA 

2003. április 30-án terepbejárást végeztünk a település 
határában. 

Alsó-kertekalja: A Surány-pataktól 300 m-re Ny-ra, 
egy sík szántó fekszik (tengerszint feletti magasság 211 
m). A 19. század óta intenzív mezőgazdasági művelés 
alatt áll. A leletek viszonylag jól elhatárolható területen 
a szántó É-i részén terültek el. Ny-K-i irányba a lelő
hely határait sajnos nem lehetett pontosan meghatároz
ni a sűrű aljnövényzet miatt. A kerámia egy része bizto
san a 15-16. századra tehető. 

Perec-major: A Győr és Szombathely közötti 400 
kV-os távvezeték Vas megyei szakaszáról készülő régé
szeti hatástanulmány elkészítéséhez terepbejárást vé
geztünk a nyomvonalon. A vizsgált terület részben nö
vényzettel fedett. Új lelónelyként római kori villára uta
ló nyomokat regisztráltunk a területen (36. sz. lelő
hely) . 

Szérűskert: A terület a Surány-pataktól 500 m-re K
re, egy sík szántón fekszik (tengerszint feletti magasság 
211 m).  A leletek viszonylag jól elhatárolható területen 
a szántó D-i részén terültek el. A kerámia nagy része a 
késő középkorra tehető. 

Munkatársak: Vámos Gábor, Beck-Teleky Tamás és 
Szilasi Attila Botond régésztechnikusok. 

Li 0 5 .  Vác, Gasparik utca 1 5 .  
( Pest megye) Á ,  Kk, ú 

ILON GÁBOR 

A szondázó ásatás helyszíne a középkori városfal külső 
szélénél található. A ház alatt levő, 3,20x4,6 m alapte
rületű pince boltozata tégla, felmenő fala kő. A betöltő
dés legfelső rétegét a tulajdonos eltávolította, így az ása
táson feltárt legfiatalabb réteg 17-18. századi. Alatta, 
az eredeti humuszból Árpád-kori cserepek kerültek 
felszínre. Az ásatási megfigyelések és a leletek alapján 
a pince a török kor vége körül, illetve - ez a valószínűbb 
- a török kor utáni újjáépítéskor készülhetett. 

MIKLÓS ZSUZSA 

Li06.  Vác, Március 1 5 .  tér, Szent Mihály templom 
( Pest megye) Kö 
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, illetve a Tragor 
Ignác Múzeum 2003. október 21-én kezdte meg a feltá
rást a főtéren. A templom helyszínének rögzítése volt 
az első feladat a tér rendezési terveinek átgondolásá
hoz. A régészeti kutatást és a téli állagvédelmet is az 
önkormányzat fedezte. Feltártuk a templom Ny-i orom
falát, az É-i és D-i templomhajó falainak részleteit. Több 
18. századi átépítési kísérlet (elsősorban nagyon szép 
téglapadló-részletek) nyomait is felfedeztük. A temp
lom Ny-i oromfalának szélessége 21 m. A DNy-i sarok
nál megtaláltuk a tornyot, ez egy 8x8 m-es építmény, 
meglehetősen kis belmérettel és vastag falakkal. 

Az eddig ismert történeti és régészeti adatok: A 
templom első okleveles említése 1319-bó1 való. A török 
korban a keresztények egyetlen működő temploma volt, 
1684-ig a reformátusok használták, majd a katolikusok 
visszafoglalták, s a 18. század közepéig, mint székesegy
házat tisztelték. 1755-ben Oracsek Ignác a középkori 
templom falait is felhasználó barokk templom tervét ké
szítette el. A régi templom állapota igen rossz volt, ezért 
1761-ben Esterházy Károly püspök leállíttatta a kezdő
dő átépítést. Ezért épült meg végül a Konstantin téri 
nagy templom. A főtér D-i végében és részben a Szé
chenyi utca torkolatára kiterjedően elhelyezkedő közép
kori templom azért Vác történetének nagy tanúja. Állt 
itt egy háromhajós, sokszögű szentélyzáródású, to
ronnyal, sekrestyével, kápolnával kiegészített gótikus 
templom, amely a 16. század elejéig központja volt a 
német városnak, ellátta és szervezte a hitéletet három 
évszázadon át. Romjainak feltárását és bemutatását igen 
fontosnak tartom. 

Li07. Vác, Múzeum utca 
( Pest megye) Kk. Tö, Kú 

TETTAMANTI SAROLTA 

2003. júliustól szeptemberig közműfektetési munká
latok folytak a Múzeum u.-Budapesti Főút sarkától a 
Múzeum u. 4. sz. előtti térségig (volt múzeumépület) . 
Legnagyobb részben régi közműnyomvonalat nyitot
tak ki újra, az árkok oldala omlott, életveszélyes volt a 
dokumentálás. Folyamatosan meg lehetett figyelni a 
paticsos, szenes csíkokat (ház- és tűzhelymaradvá
nyok) , gödröket. A leletanyag késő középkori, török ko
r i ,  18 .  századi , objektumokból és szórványként 
egyaránt. A terület a középkori magyar városhoz tar
tozik, 31/2k sz. lelónely. 

Li08. Vácszentlászló, Tópart 
( Pest megye) U, B, Szk, Sza 

TETTAMANTI SAROLTA 

2003. december 7-én és 9-én Vácszentlászló hétvégi há
zas negyedében, a horgásztó partjához közel (attól ÉK
re) eső Hosszúmesgye, Kaszáló, Kárász és Süllő utcá-
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ban szakfelügyeletet láttam el a gázcsőfektetés céljából 
folytatott árokásásnál. 

Markológéppel 70 cm széles, 60-80 cm mély árkot 
ástak ki a Hosszúmesgye u. teljes hosszában. A kido
bott földben a több száz méter hosszan (az utca teljes 
hosszán) késő szarmata szürke, korongolt, simított cse
repeket találtam. Kisebb számban előkerültek más ko
rú kerámiatöredékek is: néhány újkőkori (kottafejes) ol
dal- és áttört csőtalptöredék, késő bronzkori oldaltöre
dék és egy szkíta edényfül. Az utca É-i végében, az 54. 
számú ház előtt az árok falában átégett objektum nyo
mát (kemence? maradványa) figyeltem meg. A szóban 
forgó utca egy - a horgásztó felett emelkedő - magas part 
gerincén fut végig, míg a rá merőleges (pl. Kaszáló u.) 
utcák a dombról lefelé a horgásztó partjára vezetnek, 
amellyel szemben a valkói Kása-tető terül el. Itt alig ke
rült elő régészeti anyag. A Hosszúmesgye utcával pár
huzamos, de a domb vízhez közelebb fekvő, alsó részé
ben futó utcában 1 -1 késő szarmata illetve bronzkori 
cserepet találtam a kidobott földben. 

A megfigyelt régészeti jelenségek az MRT 13. k. 25/ 
2 és 25/3 lelónelyeivel (Hosszúmesgye és Kiskaszálók) 
azonosíthatók. Ugyanezen a lelónelyen, a Hosszúmesgye 
u.  30. sz. ház telkén kerültek elő késő neolit-kora rézko
ri, szarmata és kora Árpád-kori cserepek, amelyeket 
Marekné Ködmön Mária az aszódi Petőfi Múzeumnak 
adott át (itt a 87.2. 1-14. leltári számon találhatók). 

Li09 .  Vál ,  Pogányvár 
(Fejér megye) B 

KULCSÁR VALÉRIA 

A Pogányvár őskori földvárát már a 19. században emlí
tették. Marosi Arnold 1921-ben figyelt fel rá. 1930-ban 
ásatás végzett a földvár Ny-i oldalán, őskori házikerá
mia került elő. A K-i oldal alsó teraszán 8 kora vaskori 
sírt, a vártól Ny-ra eső fennsíkon (Szabad-hegy) két 
bronzkori sírt tárt fel. Az 1930-as években Neogrády Sán
dor légi felvételt készített a földvárról. A földvárat 1950-
ben mértem fel vázlatosan.32 

1958-ban Fitz Jenő vezetett feltárást a Pogányvár
ban. Az I. várrész legmagasabb részén és a Ny-i szélén, 
valamint a II. várrész legmagasabb részén egy-egy ku
tatóárok alapján megállapította, hogy a földvár a Vatya
kultúra idejében volt lakott, más korszaknak nem ke
rült elő lelete. Fitz Jenő az I. várrész ÉK-i oldalában az 
alsó teraszon további 8 sírt tárt fel a kora vaskorból.33 
Az eddigi régészeti kutatások alapján Fitz Jenő és F. 
Petres Éva megállapította, hogy a földvár csak a Vatya-

3 2  NOVÁKI Gv.: Fejér megye őskori földvárai. ArchÉrt 79  (1952) 3-
19 (5-6). 

33 Székesfehérvári Múzeum Régészeti Adattár 636. A leleteket F. 
Petres _Éva dolgozta fel (F. f'ETRES, É. :  Frühesisenzeitliches 
Graberfeld in Vál. Alba Regia I (1960) 17-42.) Itt köszönöm meg 
F. Petres Évának segítségét az ásatások, és azok helyének tisztá
zása terén. 

kultúra idejében volt lakott, temetőjük a földvár mel
letti fennsíkon (Szabad-hegy) volt. Az I. várrész ÉK-i 
aljában és az alsó teraszon kora vaskori urnatemető van, 
ez alatt ugyanebbó1 a korszakból telep maradványai ke
rültek elő, de a földvárat nem lakták. 

A földvárterület mai neve „Pogány-gyep". Az ettó1 
ÉNy-ra kb. 1 km-re lévő kis település (major) neve 
„Pogányvár". Nyilvánvaló, hogy a földvár neve volt ko
rábban „Pogányvár". Ezért a továbbiakban ezen a régi 
nevén nevezzük a földvárat. 

Vál község a „Váli-víz" ÉNy-DK irányú medre két 
oldalán húzódó széles völgy szélén két különálló, hosszú, 
egyenes utcából áll, egymástól 5-700 méterre. A patak
tól DNy-ra eső hosszú utca ÉNy-i végén, az utolsó há
zak felett emelkedik a Pogányvár nevű földvár dombja. 
Egy nagy fennsík ÉÉK-i végét jelenti, melytó1 mély, ter
mészetes eredetű, vízmosásos árok választja el. ÉK-i al
jában a község utolsó házai vannak, DNy felé a Szabad
hegy, illetve a Temető-dűlő elnevezésű fennsíkkal szom
szédos (mindkettő szántóföld) .  

A domb jelenleg a Reorganizációs Rt. kezelésében 
van. Az egész dombot és környékét birkanyáj legelteté
sére használják. A vár egész területe és ÉK-i oldala jól 
áttekinthető, rendezett legelő, csak a Ny-i és D-i olda
lán húzódó mély árkot, valamint az ÉK-i oldal egy ré
szét fedi sűrű aljnövényzetű erdő. 

A földvár egy ÉNy-DK irányú dombtetőt foglal ma
gába. Középen mély árok választja két, közel azonos te
rületű részre. Az ÉNy-ra eső rész (I.) alakja ovális. DK-i 
vége gömbölyű ívben végződik, erősen elmosódott, de 
felismerhető sánc zárja le, amely az I. résznek körülbelül 
a felét fogja át. A sánc mai belső magassága 1 m, de több 
helyen alig észrevehető, külső oldala a természetes, me
redek domboldalban folytatódik. Árok, a középső nagy, 
természetes eredetű ároktól eltekintve, nincs. Az I. rész 
ÉNy-i vége összekeskenyedik. Itt mesterséges erődítés
nek a felszínen nincs nyoma, az egykori telep szélét a 
domb pereme jelzi. Több kisebb-nagyobb, széles vízmo
sás vágódik bele a perembe, ezek eredete, legalábbis rész
ben, bizonyára emberi tevékenység eredménye. 

Az I. rész Ny-i, DNy-i o ldalát igen mély árok kíséri. 
A Váli-víz széles völgye felé eső É-i és ÉK-i pereme alatt, 
a domboldalban két terasz húzódik egymás alatt. A fel
ső terasz hossza kb. 135 m, erősen lejtő belső területé
nek szélessége 15-22 m között váltakozik, ÉNy-i vége 
elmosódottan olvad bele a domboldalba. Az alsó terasz 
hossza 100-110 m, erősen lejtő területének szélessége a 
DK-i végénél alig 12-13 m, ÉNy-i részén azonban 48 m
re kiöblösödik. Utóbbi részen a terasz pereme sáncsze
rűen kiemelkedik. A két terasz eredete, összefüggése a 
fenti földvárral késó'bbi kutatás feladata lesz. Ezek egyi
kén tártak fel kora vaskori sírokat 1930-ban és 1958-
ban. Az I. rész DK-i aljában még egy rövid terasz figyel
hető meg, hossza 50, szélessége 5 m körüli. 

Az I. rész hossza 190, legnagyobb szélessége 120 m. 
Területe 1,35 ha, a teraszoké külön 0, 14 ha, ezekkel 
együtt összesen 1 ,49 ha. 
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A földvár II. része a középső nagy ároktól DK-re 
kezdődik. Két hosszanti oldalát sánc zárja le, amely itt 
is a középső nagy árok fölé húzódik, annak felső végéhez 
kissé bekanyarodik. A háromszög alakú terület DK-i vé
ge (a domb alakjának megfelelően) erősen összekeske
nyedik. Az őskori telep végét jelző perem itt alig észre
vehető, keskeny nyereg felett kanyarodik. A nyereg után 
keskeny, alig pár méter széles természetes gerinc foly
tatódik, de ez már kívül esik a földvár területén. A nye
reg mai, alig észrevehető alakját bizonyára újkori feltöl
téstó1 kapta, melyhez két oldalról, különösen az ÉK-i 
oldal feló1, igen mély, valószínűleg természetes eredetű 
árok húzódik fel. 

A II. rész Ny-i sarkában a sánc megszakad, és kb. 50 
m hosszú részen erődítésnek semmi nyoma, ezáltal ez 
a várrész erró1 az oldalról védelem nélküli, nyitott. A 
belső terület törés nélkül, azonos magasságban folyta
tódik a vártól DNy-ra eső fennsík felé. Az I. és II. részt 
elválasztó mély árok is csak eddig tart, folytatása nincs, 
a két várrész közötti árok tehát nem teljes. Ugyanakkor 
az I. és II. részt Ny és DNy feló1 kísérő mély árkok, bár 
azonos irányúak, de megszakadnak, nincsenek összeköt
tetésben egymással. Későbbi kutatásnak kell tisztáznia, 
volt-e itt is árok és utólag töltötték-e fel, bár ez eléggé 
valószínűtlen, túl nagynak tűnik a nyitott, sánc nélküli 
rész. A vár védelme szempontjából ugyanis erre szük
ség lett volna. Annyi bizonyos, hogy a 18. század máso
dik felében is ez volt a helyzet, és az egész dombtető 
szántóföld volt.34 A II. várrész területe a Ny-i bizonyta
lan lezárás miatt nem pontosítható. Hosszanti (ÉNy
DK) irányú átmérője 195, legnagyobb szélessége kb. 115 
m, területe kb. 1,53 ha. 

Az egész földvárat Ny és DNy felől kísérő (bár kö
zépen megszakadó) ,  igen mély árok külső oldala külö
nösen sok és bonyolult vízmosással szaggatott. Ez arra 
mutat, hogy az árok természetes eredetű, de vár feló1i 
oldalát az őskorban feltehetően kiegyenesítették a vár 
kialakításánál. 

A földvár teljes hossza 415, szélessége 120, területe 
(a teraszok nélkül) kb. 2,88 ha. 

Felmérését 2003. szeptember 22.-november 3. kö
zött, feleségem segítségével végeztem el, összesen 7 na
pi terepmunkával. 

NOVÁKI GYULA 

Li 1 0 .  Vál la j .  határátkelő 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, V, Sza , Á 
2003 .  április 10-22. között tártuk fel a határállomásra 
vezető gázvezeték munkálatainak megkezdésekor meg
figyelt régészeti lelőhelyet. 

A gázvezetéknek a határállomás felé eső szakasza 
mintegy 300 m hosszan, a jelenlegi úttól 8-10 m-re ha-

34 !. katonai felmérés XII / XX. 

lad. Ezután (a csatornán átvezető híd után) az árok az 
útpadkába, vagyis már az útépítéskor bolygatott terü
letre került, ezért régészeti lelónelyet nem érint. A má
sik szakaszon folyamatosan, kisebb-nagyobb kihagyások
kal kerültek elő az objektumok a közelító1eg 1,5 m szé
les, meglehetősen girbegurba árokban. 

Itt is találtunk a határátkelő területén feltárt közép
ső neolit leló11ellyel egykorú, elfolyó objektumokat vál
tozó mennyiségű (részben festett díszű) anyaggal. Ezek 
a gödrök inkább a falu felé eső részben voltak. 

Feltártunk egy késő vaskori házat, egy szabadon ál
ló kemencét, egy fél kutat és kevés gödörrészletet. 

Egy gödörrészlet képviselte a császárkort. 
Találtunk Árpád-kori ház- és gödörrészleteket ke

vés leletanyaggal. 
A leletmentésen dolgozott Mester Andrea gyűjte

ménykezelő, Bocz Péter ásatási technikus, Szinyéri Pé
terné és Takácsné Varga Ágnes restaurátorok. 

ALMÁSSY KATALIN - IsTVÁNOVITS EszTER 

Li 1 1 .  Vámoscsalád, Alsó-Kendersze 
(Vas megye) Kk 
A Győr és Szombathely közötti 400 kV-os távvezeték 
Vas megyei szakaszáról készülő régészeti hatástanul
mány elkészítéséhez terepbejárást végeztünk a nyom
vonalon. A vizsgált terület részben növényzettel fedett. 

A 0258/1 helyrajzi számú ingatlanon késő közép
kori telep nyomait regisztráltuk (30. sz. leló11ely). 

Li 1 2 .  Várbalog határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) 8 ,  Ró, Á 

ILON GÁBOR 

2003. április 26-án hatástanulmány készítése érdekében 
terepbejárást végeztünk a településen. A Várbaloghoz 
tartozó Albertkázmérpusztán összesen 11 lelónelyet ha
tároztunk meg. 

A Legelő-dú'ló'k nevű határrészben három, római kori 
kerámiával jelzett lelónelyet regisztráltunk. A Hosszú
díiló'k nevű határrészben egy római és bronzkori lele
tekkel igen sűrűn fedett; egy római kori leletekkel igen 
sűrűn fedett, valamint egy római kori és Árpád-kori le
letekkel jelzett lelónelyet találtunk. A Rába-szántók ne
vű határrészen egy Árpád-kori házikerámiával jelzett 
lelónelyet határoztunk meg. Egy másik területen egy 
egykori villa nyomaira bukkantunk, egy 420x220 m ki
terjedésen római kori kerámiát gyűjtöttünk. A Róka-dű
lóoen egy ÉK-DNy irányú dombon, tszf. 127,3  m ma
gasságban 200x150 m kiterjedésű területen római kori 
kerámiát találtunk. A Kázmér feletti dűlő elnevezésű ha
tárrészben két római kori lelőhelyre bukkantunk. 

A település egyéb határrészein összesen 7 lelóne
lyet regisztráltunk. 

Az Iskola-dűlóoen egy 420x200 m kiterjedésű terü
letről nagy mennyiségű bronzkori leletet gyűjtöttünk. 
A Major-dűlóoen két (400x150 és 200x100 m) római ko-
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ri leló'helyet különítettünk el, ahonnan római kori lele
teket gyűjtöttünk. A Mester-erdő nevű határrészben egy 
420x120 m kiterjedésű római kori kerámiával jelzett le
ló'helyet regisztráltunk. A Tarcsai-dűlóóen egy Árpád
kori leletekkel jelzett, 300x200 m nagyságú leló'helyre 
bukkantunk. A Fácános nevű határrészben Árpád-kori 
kerámiát; a Jessehof és Újsaida területén római kori ke
rámiát gyűjtöttünk. 

Li 1 3 .  Várdomb, Petőfi utca 1 /a 
(Tolna megye) Kö? 

AszT ÁGNES 

2003 augusztusában a telken fa eltávolítása közben 3-4 
db peremes téglát találtak. A téglák kb. 50 cm mélység
ben kerültek elő, a bejelentős szerint mintegy „megrogy
va". A bejelentő szerint semmiféle csont nem volt a tég
lák alatt és környékén. 

A téglákat beszolgáltatták a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumba. 

Leletmentésre nem volt lehetőség sem, mert a be
jelentés már a munkák elvégzése után érkezett, és a te
repet visszarendezték. 

Li 1 Li .  Várgesztes, Gesztes vára 
( Komárom-Esztergom megye) Kö 

Vrzr MÁRTA 

A Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata megbízá
sából végzett tájékozódó ásatás legfontosabb eredménye, 
hogy - ha csak kutatóárkokkal is - sikerült meghatároz
nunk az 1960-62. évi feltárások során sajnálatos módon 
nem kutatott külső vár alaprajzi elrendezését, s ezen belül 
a kaputorony egykori formáját. Kiderült, hogy a kissé nyúj
tott hegytető peremén egy majdnem szabályos jellegű, ke
leti és nyugati végén csúcsba futó, lényegében hatszög alap
rajzú, jellegzetes kis kőkockákból rakott, viszonylag vékony, 
kb. 1 m vastag várfal húzódott. A terepadottságokból adó
dóan ezt a szabályos elrendezést megtörte a mintegy 4x4 
méteres belső méretű kaputorony, melynek azonban csak 
déli oldala maradt ránk felmenő falrészekkel. 

Megállapítottuk azt is, hogy a minden bizonnyal Nagy 
Lajos által az 1370-es években emeltetett „vadászkastély" 
egykori megjelenése lényegesen eltért a mai, az 1960 utáni 
helyreállítás során kialakult formától. A várhegy nyúj
tott sziklagerincét csak a (feltehetően a Csák nemzetség 
korábbi erősségének helyére került) ma is magasan álló, 
téglalap alaprajzú belsővár foglalta el. Ennek falaitól ere
detileg már erősen lejtett a terepszint a jóval alacsonyab
ban - a belsővár udvarszintjéhez képest néhol 3-4 mé
terrel mélyebben, de a külső szint alatt is átlag 2 méterre 
- megépült külső várfalig illetve annak kaputornyáig. 
Azaz a belsővár sokkal inkább kiemelkedett a környeze
tébó1, körben - a vele egyidős diósgyőri várhoz hason
lóan - néhol kifejezetten meredek sziklafelszín határol
hatta. Ennek megfelelően aligha lehetett egységes külső 
szintekró1 beszélni, a szondázó árkok tanúsága szerint a 

mai, közel vízszintes terepszint alatt átlagban 150 cm mé
lyen megtalált középkori rétegek változatos, bizonyára a 
természeti adottságokhoz alkalmazkodó szintviszonyok
ról tanúskodnak. Pontosabb adatok csak nagyobb kiter
jedésű kutatással nyerhetők, s ez a pontos alaprajzi rend
szer meghatározásához is elengedhetetlen. Sajnos, maga 
a várfal sehol sem maradt meg eredeti magasságában, 
csupán csonkjait láthatjuk DNy-on, illetve tárhattuk fel 
számos más ponton. Sikerült ugyanakkor a nyugati ré
szen egy pontosan még nem értelmezhető, ismeretlen 
korú külső falrendszer maradványait is rögzíteni. 

A belsővár körül ma látható plató tehát csak az 1960 
utáni helyreállítás során jött létre, ugyanakkor kétség
telen, hogy a külső és a belső falak közötti terület feltöl
tése már jóval korábban, a török hódoltság korában meg
kezdődött. Ekkor itt - bizonyára részben a közelebbró1 
nem ismert korban részben ki is dó1t külső várfal erősí
tésére/pótlására - fa-földszerkezetű sáncrendszert emel
tek, melynek szerkezetére elsősorban a déli oldalon tett 
megfigyeléseink utalnak. Talán itt dó1t ki először (vagy 
jobban) a várfal, helyére cölöpvázas törmelék, belső ol
dalára agyagfeltöltés, néhol kifejezett ágyú pad került -
az utóbbi elsősorban a nyugati oldal magasabban meg
maradt fala esetében volt igazolható. Már ehhez az emelt 
szintű rendszerhez igazodott a belsővár kapuja és a déli 
tornya közé másodlagos (magából a várból illetve a majki 
premontrei prépostságból származó) faragott kövekbó1 
beépített lőkamrás erődítmény. 

A jelenleg turistaszállóként üzemelő belsővárban 
csak két ponton - az udvar déli homlokzatán és a keleti 
emeleti traktus előterében - nyílt lehetőség falkutatás
ra. Az udvari fal esetében valószínűsíteni lehetett, hogy 
a többi oldalon a falakkal egyidős kőkonzolos folyosó itt 
egy késó'bbi fázisban (vagy periódusban) fa alátámasztó
rendszerrel nyert kiegészítést, elsősorban a késó'bbinek 
vélhető déli (torony)építmény megközelítése érdekében. 
A keleti traktus konzolos szerkezetének pontos értéke
lése (kandalló?) a kutatás számára rendelkezésre álló 
területen nem volt lehetséges, de itt is valószínűsíteni 
lehetett egy késó'bbi fázist vagy periódust. 

Végül a kutatás fontos feladata volt a várból ismert 
faragott kőanyag feldolgozása. Bár ehhez az épület tu
ristaszállóként való üzemelése nem biztosított ideális 
lehetőségeket, sikerült igazolni, hogy a gótikus farag
ványanyag lényegében egyetlen periódusra, a 14. szá
zad utolsó harmadára tehető. Emellett nagyobb számú 
reneszánsz nyíláskeret-töredék egy 16. századi, közelebb
ró1 ismeretlen, de bizonyára nem nagy volumenű átala
kítást is bizonyít. 

Li 1 5 .  Várong, Régi temető 
(To lna megye) Kö 

FELD ISTVÁN 

2003. május 10-én terepbejárást végeztem a területen. A 
középkori falu kiterjedését sikerült megállapítani: a teme
tőtó1 D-re véget érő kertek után kezdődően, a temetőn túl 
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É felé kb. 150-200 m hosszan cserepeket találtunk, a patak 
partjától kiindulva Ny felé egészen a domb tetejéig, épü
letre utaló nyomokat azonban nem fedeztünk fel. 

Meglepetést okozott azonban, hogy a mai temető 
mellett, tó1e K, azaz a patak felé, a már felhagyott, né
hány sírkővel még jelzett régi temetőben egy feltehe
tően középkori rom helyét sikerült megfigyelni. Az új 
temető felé kanyarodó villanyvezeték legészakibb osz
lopának vonalában, tó1e K-re, a temető enyhén lejtős 
területének egy meglepően vízszintes részén kb. 3x2 
m-es felületen fehér habarcsos omladék látható, 3 db, 
eredeti helyén, egymás mellett fekvő ép téglával. Ez fel
tehetően valamely felmenő fal (esetleg tégla padló) rész
lete lehet. A sok építőanyag miatt ezen a feltűnő részen 
szinte nincs is növényzet, az épület kiterjedése a gaz 
miatt azonban nem állapítható meg. 

A téglák színe, mérete valamint a habarcs jellege 
alapján a középkori faluhelyen belül fekvő épületma
radványt - ellentétes adatok előkerüléséig - a középko
ri templom helyével azonosítjuk. 

Li 1 6 . Vecsés, Li .  számú lelőhely 
( Pest megye) 8, V, Sza 

K. NÉMETH ANDRÁS 

Az MO autópálya Pest megyei szakaszának építését 
megelőző régészeti feltárás során az M5 autópálya és az 
M0-4 főút csomópontja közti szakaszon, valamint a 4. 
sz. főút - Vecsést és Üllőt elkerülő - nyomvonalán dol
goztak 2003. március és november között a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága munkatársai. Geodéta Szánthó 
Dániel, térinformatikus Zoltán S. Péter vezetésével Prog
li Szabolcs és Tóth Károly. A teljes feltárás koordináto
ra Tari Edit. 

Az MO autópálya építését megelőző leletmentések 
során 2003. szeptember és október hónapokban foly
tattunk feltárást. Ennek során egy kb. 50x120 méteres 
területen dolgoztunk. Összesen 180 objektumot tártunk 
fel: házakat, gödröket, cölöplyukakat és néhány árkot. 
Az objektumok kisebbik része szarmata kori, többségük 
a késő bronzkor-kora vaskor (Halstatt C) időszakra kel
tezhető. Ez utóbbiak közt találtunk három földbe mé
lyített házat, két nagyméretű urnát, valamint valószí
nűleg erre az időszakra keltezhetők az ásatás területén 
elszórtan jelentkező cölöplyukak is. 

Munkatársak: Ligeti Gábor és Szrnka Attila ásatási 
technikusok. 

Li 1 7. Vecsés, 6 7. számú lelőhely 
( Pest megye) Szk? , Sza , Á, ú 

PATAY RÓBERT 

Ezen a lelónelyen az objektumok bontása 2003 júniu
sában kezdődött. Az ásatási idényt november 3-án zár
tuk 393 feltárt-objektummal. -Az előzetes terepbejárá
sok szarmata és Árpád-kori településekre utaltak. A kö
zépkori írott forrásokból ismert Halomegyháza falu 

temploma a kisajátítási határtól D-re, a frissen telepí
tett akácerdőbe esik, ennek megfelelően a középkori le
letanyag is intenzívebben jelentkezett a nyomvonaltól 
D-re eső sávban. 

A feltárt objektumok több, mint fele szarmata, 49 
Árpád-kori, kis számban kora vaskor és újkor is  j elent
kezett. Körülbelül 100 objektum nem tartalmazott le
letanyagot, vagy ha igen, annak kora nem volt megálla
pítható. 

A 18 kora vaskori (valószínűleg szkíta) objektum
ból, de különösen a három kör alaprajzú házból és a két 
kútból változatos leletanyag került elő: fekete, fénye
zett edénytöredékek, gerezdelt orsógomb, csiszolt kő
eszközök, gyöngy. A korszakból még 5 gödör, 4 árok és 
egy kemence került elő. Feltehetó1eg az őskorra datál
ható két zsugorított temetkezés is. 

A szarmata objektumok túlnyomó része gödör (161 ) ,  
ezek közt sok a méhkas alakú, esetenként tapasztott ol
dalú is. A gödrök több helyen besűrűsödnek, gödör
komplexumot alkotva. Igen nagy a szarmata árkok szá
ma (40) .  Ezek közül fontos megemlíteni a többször 
megújított, valószínűleg több funkciójú, 3 m széles, 1 m 
mély 44. sz. árkot, illetve a települést kelet felől határo
ló, talán áradástól is védő, 6-8 m széles árokrendszert. 
Az eddig feltárt 7 szarmata ház egyszerűnek mondha
tó; nem voltak bonyolult rétegsoraik, sem padlójuk, sem 
cölöplyukaik, sem kemencéjük. A szabadtéri kemencék
bó1 is csak egy datálható a szarmata korra. A leletanya
got jól iszapolt szürke, valamint szemcsés kerámia al
kotja. Terra sigillatából 3-4 töredék került elő. A 291. sz. 
házba beásva egy teljesen ép őrló"kő-párt találtunk, a 
294. sz. házban is volt egy ép darab. A korszakból 5 te
metkezést tártunk fel, ebbó1 2 volt körárkos. Egy kivéte
lével raboltak, mellékletük kerámia, orsókarika, vastőr, 
fibulatöredék és egy Maximianus-érem volt. 

Az Árpád-korra datálható 6 földbe mélyített ház, 
ebbó1 egy ipari jellegű építmény. A házak padlószinttel, 
felmenő szerkezetre utaló cölöphellyel, kemencével ren
delkeztek. A (valószínűleg) vasolvasztó műhelybó1 és 
környékéró1 nagy mennyiségű vassalak származik. A ke
rámiaanyag kora Árpád-korra utal: hullámvonal köteg
gel díszített, levágott peremű, gömbös testű edények; 
illetve egy bordás nyakú töredék. Az egyik gödörben 
vasbaltát találtunk. Az Árpád-kori víztározók (3) igen 
nagyméretűek, mélységük majdnem 3 m, egyikük át
mérője 7 m. A 3 Árpád-kori kemence érdekessége, hogy 
aljukat csonttal tapasztották ki. 

A 7 újkori objektumból említésre méltó a 218. sz. 
tölcséres szájú kút, melybe egy kiütött aljú hordót 
süllyesztettek. A deszkabélésbó1 anyagmintát vettünk. 

A jelenleg lehumuszolt területen rendkívül sűrűn 
találhatóak az objektumok, itt még mintegy 300 feltá
ratlan található. 

Munkatárs: Szanyi Brigitta régész, Jakucs János, 
Progli Szabolcs, Mérai- D6ra, Ligeti Gábor, Füredi Ti--

bor, Szrnka Attila régésztechnikusok. 
RÁCZ TIBOR 
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Li 1 8. Veszprém ,  Jutasi út  
(MRT 2 .  k. 5 1  /21 ,  2 2  l h . )  
(Veszprém megye) U, R ,  B 
A 2003. augusztus 28. és november 27. között végzett 
megelőző feltáráson a beépítésre szánt terület régészeti 
leló11elyként nyilvántartott részét lehumuszolták. A fel
tárt terület nagysága mintegy 8000 m2, a feltárt objek
tumok száma 573. 

A területen a lengyeli kultúra nagy kiterjedésű te
lepe ismert, a közelben 1972-ben és 1985-ben volt már 
leletmentés. Az egész felületen sűrűn találtuk a len
gyeli kultúra objektumait: házakat, agyagkitermelő 
gödröket és sírokat. A házak É-D-i tájolású, cölöpszer
kezetű építmények, a beásások tanúsága szerint ese
tenként igen komoly faszerkezettel. A feltárási terület 
ÉK-i sarkában került elő az első ház: keskeny, hosszú, 
kissé trapéz alakú, a tetőt tartó cölöphelyek igen mé
lyek. Ettől Ny-ra két másik ház D-i végét alkotó cölöp
lyukak kerültek elő. Az épületek közelében nagy gö
dörkomplexumokat találtunk, többnyire gazdag lelet
anyaggal. Az első háztól DK-re egy hatalmas gödör
komplexumot paticsos épületomladék fedett, a gödör
ben kemence maradványait tártuk fel. Az omladékot 
vágta egy V keresztmetszetű, 1-1,5 m mély árok, amely 
az egész területen keresztülhaladt ÉK-DNy-i irányban. 
Az ároktól D-re feltártunk egy több alapozási árokból 
és hatalmas cölöplyukakból álló épületkomplexumot, 
két egymás mellett álló ház többször megújított nyo
mait. Közöttük 3 gödörrendszer volt, melyekből a le
lőhely legidősebb kerámiaanyaga került ki, vörös ala
pon fehér festett edénytöredékek (Lengyel llb) . A 
komplexumot K-ről egy keskeny paliszádárok övezi, 
részben metszésben a K-i cölöpsorral (kerítés, karám?) . 
A paliszádárkon belül 2-5 m-re tőle cölöpsor fut. Nem 
egészen párhuzamosan az árokkal. Az árkot keresztezi 
egy másik kissé nagyobb árok, ez egyenesen fut ÉK
DNy-i irányban. Nagyjából ezt az ívet követve néhány 
méter kihagyással találtunk egy másik árokszakaszt, 
mely kifut az ásatási területből. 

A lengyeli település Ny-i szélén feltártunk 6 sírt egy 
csoportban, távolabb még hármat. Mindegyik K-Ny-i 
tájolású, zsugorított váz, többnyire a bal oldalra fektet
ve. Gazdag a mellékletük: edények, kőeszközök, csont
eszközök. Kiemelkedik egy férfisír kó'baltákkal, csont
eszközökkel, gyöngyökkel, obszidiánnal. A sírkerámia 
többnyire vörös festésű. A telep D-i részén feltártunk 
további 3 sírt, melyek egy Lasinja típusú edénymellék
let tanúsága szerint késó'bbiek az előzőeknél. 

A badeni kultúra objektumai csoportokba rendeződ
nek. Kerek, méhkas alakú tárológödröket találtunk, gyak
ran hamus betöltéssel. Az egyik gödörben egy hatal
mas hombáredény darabjai feküdtek. Előkerült egy idol
töredék, és találtunk egy kultikus rendeltetésű gödröt 
két gyerekvázzal, alattuk tulokkoponyával. Az egyik gö
dörcsoportban égési nyomok voltak, mellettük előke
rült egy kőalapozású kemence, hasonlót az egyik gödör
ben is feltártunk. 

A terület Ny-i szélén egy objektumrendszerben fel
tártunk kora bronzkori leleteket. 

A leletanyag egészéró1 elmondható, hogy rendkí
vül gazdag. A Dunántúl nyugati-középső felén fiatalabb 
lengyeli lelőhelyró1 ilyen mennyiségű festett kerámia 
még nem került elő. Szokatlan ebben a környezetben a 
sírok gazdagsága, valamint az előkerült obszidiánlele
tek mennyisége. Nagy mennyiségben került elő állat
csont, elsősorban tulok, vannak megmunkált csontok 
is, árak. A kőeszközök a közeli szentgáli és úrkúti forrá
sokból származnak. Nagyobb mennyiségben került elő 
töredékes őrlőkő. A badeni leletanyag szintén jelentős, 
nagyon sok a kerámialelet. Az állatcsontanyagban itt is 
a tulok a domináns. Az egyik gödörbó1 sikerült faszén
mintát venni. 

Munkatárs: Prander Péter. 

Li 1 9 .  Vép, Csepreg ú ti völgyre dűlő 
(Vas megye) B ,  Ró, A. Á. Kk 

REGENYE Juon 

Terepbejárásunk során két lelónelyet regisztráltunk a 
dűlő területén. 

1 .  sz. lelónely: A Surány-pataktól K-re 500 m-re he
lyezkedik el, tengerszint feletti magasság: 199,4 m. A 
terület erősen szántott. A felületen nagy mennyiségű, 
nagyon rossz állapotú, római szürke házikerámiát talál
tunk. Valószínűleg a tó1e ÉK-re lévő (Nemesbőd, Által 
úton kívül dűlő) római teleppel és temetővel áll kap
csolatban (talán annak folytatása) . 

2. sz. lelónely: A Surány-pataktól K-re 200 m-re egy 
kisebb plató peremén helyezkedik el, magassága 199,4 
m.  A dűlő egésze erősen szántott. A lelónely a pataktól 
csak kb. 100 m-re (a régi meder árterétó1) kezdődik. A 
területen több korszakot sikerült elkülöníteni: bronzkor, 
avar kor, Árpád-kor és késő középkor. 

A népvándorlás kori és Árpád-kori leletek az őskori 
teleptó1 nyugatabbra kerültek elő - feltételezhetően a 
klimatológiai változások miatt szélesebb volt a patak ár
tere. A telep valószínűleg tovább húzódik É-i és D-i irány
ba is, azonban a dűlő többi része növényzettel sűrűn 
lefedett. 

Li 2 0. Vértessomló, Üdü lőfalu 
(Komárom-Esztergom megye) B 

lLON GÁBOR 

Az üdülőfalu építéséhez kapcsolódó földmunkák során 
régészeti lelőhelyet bolygattak meg. A lelőhely egy 
patakparti domboldalon és annak tetején található. 

Talaja homokos barnaföld, helyszíni szemlénk so
rán a felszínen közepes sűrűségben gyűjthettünk edény
töredékeket és kőeszközöket. A leletek nagy része bronz
kori volt. A lelőhely jelenlegi ismert hossza 210 m, szé
lessége 180 m. Az építkezés által nem érintett-É-i terü
leten további lelónelyrészek feltételezhetők. 

LÁSZLÓ JÁNOS 
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Li 2 1 .  Vésztő, Sikeri , 20 .  sz. lelőhely 
( MRT 6. k .  1 2/20 l h . )  
( Békés megye) R, H 
A magyar-amerikai Körös Regionális Régészeti Prog
ram negyedik ásatási idényére 2003. június 23.  és au
gusztus 8. között került sor a lelónelyen. 

A tiszapolgári kultúra településén az idei év legfon
tosabb célkitűzéseként a 2. szelvényünktó1 Ny-i irány
ban folytatódó házrészlet feltárását, a települést kerítő 
árokrendszer nagyobb felületben történő vizsgálatát, a 
tavaly elvégzett magnetométeres felmérés alapján fel
tételezett kemence kibontását, valamint a megkezdett 
szelvényeinkben folyó munka befejezését jelöltük meg. 

A 2. szelvényben folytatódott a ház alapárkának ki
bontása, míg a 3 .  szelvényben sikerült megfogni az ottani 
ház alapárkát; illetve teljesen befejezni a padlószint bon
tását. Eló'bbiben egy részleges lótemetkezéses honfoglaló 
sírt, utóbbiban egy, a településsel egykorú, zsugorított, két 
edénnyel eltemetett csecsemő vázát is feltártuk. 

A lelónely DK-i szélén az árokrendszer megkutatá
sa céljából nyitottuk meg a 20x10 m-es nagyságú 7. szel
vényünket. A munka eredményeképpen kiderült, hogy 
a külső árok széles, viszonylag sekély, míg a belső kes
keny, nagyobb mélységű, benne oszlophelyeket figyel
tünk meg, amely alapján itt paliszádra következtetünk. 
A belső árkot cölöplyuksor is kíséri belső oldala felől. 
Az egyik ilyen cölöplyuk felett került elő egy újabb kora 
rézkori, zsugorított, edény- és kagylóhéjmellékletekkel 
ellátott temetkezés. 

A feltételezett kemencére 2x4 m-es szelvényt nyi
tottunk. A munka során több kemencét, esetleg füstö
lőként definiálható objektumot bontottunk ki. 

A 2. szelvény Ny-i oldalához csatlakoztatva nyitot
tuk meg a 12x8 m-es 9. szelvényünket. A 2. szelvény
ben talált alapárkos, felszínre épített ház erre folytató
dott. A bontás során kiderült, hogy a ház nem égett le, 
álló falait 10-35 cm magasságban sikerült megfognunk. 
A falak alatt itt is megtaláltuk az alapárkokat, amelye
ket teljesen kibontottunk. A szelvényben ezenkívül több 
korábbi, illetve késó'bbi gödör is eló"került. 

A 2. és 9. szelvényben talált alapárkok alapján úgy 
tűnik, hogy két 5-6x10-12 m nagyságú ház állt a terü
leten egymást követően: a korábbi, nyugatabbra eső ház 
K-i alapárkát felhasználhatták a keletebbre eső, késó'bbi 
ház építése során. 

A kutatási programot támogatta a National Science 
Foundation, valamint az MTA-OTKA-NSF nemzetközi 
együttműködési program. 

Munkatársak: Richard Yerkes, Apostolos Sarris, Sü
megi Pál, Bácsmegi Gábor, Fogas Ottó, 3 magyar és 18 
amerikai egyetemi hallgató. 

GYucHA ATIILA - WrLLIAM A. PARKINSON 

Li 2 2 .  Vilmány, Fő u tca 1 1 Li .  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye ) B 
2003 áprilisában a tulajdonos értesítette a Herman Ot-

tó Múzeumot, hogy udvarukon emésztőgödör ásásakor 
őskori edényeket találtak. Kiszálláskor megtekintettük 
a helyszínt. A leletek, egy összetört urna, egy hiányos 
fazék, régi és új törésfelülettel, egy díszített, talpas bög
re és két kis spirális, valamint egy flitter két lyukkal és 
az összegyűjtött hamvak késő bronzkori sír maradvá
nyai. 

A lelet az emésztőgödör K-i falában látszott, s ol
dalról vették ki a tárgyakat, így egymáshoz való viszo
nyukról többet nem tudunk. A sír egy méter mélység
ben volt a barna talajban, elszíneződés, vagy beásás nem 
látszott. A sárga földréteg két méternél jelentkezett. 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

Li 2 3 .  Visegrád, Fő u. 36„  úgynevezett Bene-telek 
( Pest megye) 
Az 1984-86-ban igen kedvezőtlen körülmények között 
csekély anyagi forrásból leletmentés formájában meg
talált csontfeldolgozó műhely, és az 1997-98. évi, a te
lek DK-i sarkában levő, részben magánterület alá húzó
dó 12x8,5 m-es, 70-80 cm-es felmenő falakkal bíró 14-
15. sz-i kónáz környékének kutatását folytattuk 2003. 
szeptember 1 -11.  között. A korábbi feltárások során 1 -
2 megmunkált csonthulladék-darabot, nagyszámú 
vasszerszámot, érmeket, kerámia-, állatcsonttöredékeket 
találtunk. Ezek alapján az ásatás célkitűzése változatla
nul a csontműhely környékének vizsgálata, illetve a ház 
és műhely esetleges összefüggésének tisztázása volt. A 
14-15. sz-i csontfeldolgozó műhely leletanyagát a MNM 
Mátyás Király Múzeum állandó kiállításán mutattuk be, 
az ásatás eredményeiró1 hazai és nemzetközi konferen -
cián számoltunk be. Intézményünk „Középkori mester
ségek" c. sikeres múzeumpedagógiai rendezvényén az 
ásatáson talált leletek és korabeli képi források alapján 
rekonstruált esztergán a gyakorlatban mutatjuk be a kö
zépkori csontgyöngy készítését. Mindezen szakmai és 
közművelődési indokok is alátámasztják a további ku
tatás szükségességét. 

Az idei ásatás anyagi-technikai, időbeli korlátok 
miatt az 1997-98-ban feltárt kónáztól ÉK-re a jelenlegi 
magántelek határa melletti cca. 100 m2-es területen va
lósult meg. Három szelvényt nyitottunk, egyet a kónáz
tól Ny-ra, a másikat az 1988. évi ásatás szelvényének 
folytatásában, a harmadikat a magántelek kerítésének 
sarkánál a Mozi köz közvetlen közelében. A csekély te
rületen folyó ásatás komoly eredményeket hozott. A 
nagy mennyiségű 14-15. sz-i kerámiatöredék és kony
hai állatcsonthulladék mellett jelentős számú, különbö
ző mesterségekhez tartozó fémszerszámokat, használa
ti eszközöket (tornyos lakat, lakatkulcsok, kések, sarkan
tyú stb.) találtunk. Kiemelkedő lelet egy bronzmérleg 
töredéke. A kőház külső habarcsos, köves járószintjé
nek újabb szakaszát bontottuk ki. A 3. szelvényben az 
újkori építési törmelékkel telített beásás komolyan aka,,_ 
dályozta a munkát, ennek ellenére itt került elő a legér
dekesebb leletanyag. A szelvény DNy-i sarkában cca. 
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130-135 cm mélyen talált agyag járószint feletti közép
kori betöltésben nagyszámú, több, mint 200 db meg
munkált csonthulladék, a rózsafüzérhez, ékszerekhez 
használandó gyöngyök nyersanyaga került elő. A mosás 
utáni vizsgálat alapján kiderült, hogy a korábbi ásatás 
csontleleteihez képest újabb méretű, formájú, megmun
kálású darabok is előkerültek. Külön jelentős, hogy a ko
rábban megtalált csontfeldolgozó műhely hulladékanya
gának folytatásaként megtalált leleteket - egy vassarkan
tyú társaságában - I. (Nagy) Lajos jó állapotban megma
radt ezüst, úgynevezett szerecsenfejes dénára keltezte. 

A 2003. évi korlátozott ásatás eredményei megerő
sítették azon feltevésünket, hogy a középkori Visegrád 
városának iparosnegyede ezen a területen lehetett. A 
jövóben a valós telekhatárok helyreállításával lehető
ség nyílik az itt levő kó11áz teljes feltárására, esetleges 
műemléki bemutatására, valamint a középkori csont
feldolgozás még föld alatt rejlő emlékeinek - nyersanya
gok, használati eszközök, viseleti és dísztárgyak - lehe
tő legteljesebb feltáráshoz, megismeréséhez, tudomá
nyos és ismeretterjesztő közzétételéhez. 

GRÓF PÉTER - GRÓH DÁNIEL 

Li2Li .  Visegrád, kirá lyi palota 
( Pest megye) Kö 
2003. június 25. és szeptember 17. között két helyszí
nen folyt régészeti feltárásunk. 

A palota északi része előtti területen, a Fő utca túlol
dalán végeztünk ásatást. A területet két 2 m széles É
D-i irányú (2003/1, 2003/3) és két szintén 2 m széles 
K-Ny-i irányú kutatóárokkal (2003/2, 2003/4) vágtuk 
át. A területen kb. 150 cm magas újkori feltöltés húzó
dik, amelyet a palota feltárása során hordtak ide. A fel
tárás során e szintig mentünk le gépi munkával, majd a 
2003/1, 2003/3 árok északi felét 4 m-hosszan e szint alá 
mélyítettük (2003/1/ A, 2003/3/B), majd mindkét árok 
Ny-i felét 1 m szélességben szintén e szint alá süllyesz
tettük a hordalékos, iszapos altalajig. A terület É-i vé
gén 270 cm mélyen rábukkantunk a palota boltozott 
szennyvízcsatornájára. A nyugatabbi, 2003/1 árok vé
gén az É-i telekhatáron egy középkori kőfal déli síkját 
értük el. A fal építési szintjéró1 14. század végi kerámiá
val sárgászöld, áttört mérműves késő Anjou-kori kály
hacsempe néhány töredéke, barnás-zöldes kályhaszem 
töredéke került elő. A fal építési rétege a csatorna épí
tési rétegével egyezik meg. A fal tetőcserepes pusztulá
si rétege 225-230 cm mélyen jelentkezett. A 2003/2 árok 
É-i végében két 14. század végi kemence került elő, a 
korábbit vágta a csatorna, a késóbbi hamusgödre ráfe
dett a csatornára. Ennek betöltéséből két Anjou-kori 
kályhacsempe töredéke került elő, az egyik sárgás-zöl
des, mérműves, a másik élénk világosbarna töredék le
vélmotívummal. Felettük egy újkori téglával körülfala
zott aknát tártunk fel, benne egy mésszel töltött, vé
kony falú, félig megmaradt korsó, valamint lefordítva 
egy nagy, behúzott peremű, szintén mésszel töltött tál 

feküdt. A 2003/3 árok D-i végében 230 cm mélyen a 
középkori szinten durvamészkő kőfaragósifra-réteg ke
rült elő, Mátyás-kori mázas tetőcserepekkel, feltehetően 
a Mátyás-címeres zárterkély kőfaragóműhelyének hul
ladéka. Felette egy újkori parasztház agyagba rakott kö
vekbó1 épült alapfalait vágtuk át. 

A DNy-i palotában a tavaly feltárt északi épületrész 
északról számolt 2. helyiségének D-i felében a Ny-i fő
fal mellett a hevederívtől a D-i keresztfalig 1 m széles 
kutatóárkot (2003/2 kutatóárok) jelöltünk ki a korábbi 
padlószintek vizsgálatára. A hevederív vonalától É-ra a 
terem közepén egy szondát nyitottunk, amelyben elér
tük a hamuval borított Zsigmond-kori járószintet. En
nek alapján megállapíthattuk, hogy az épület eredeti
leg a Zsigmond-korban a palota nagy konyhája volt. A 
termet kettéosztó hevederív a konyha északi nyitott ké
ményét tartotta. A 2. és 3. helyiséget, valamint a 3 .  és 4. 
helyiséget elválasztó válaszfalak késóbb épültek be a 
konyha terébe, amely eredetileg így kb. 28 m hosszú 
volt, és déli végén egy az északihoz hasonló hevederív
vel alátámasztott konyhakémény állt. A konyha északi 
válaszfalán szintén csak a Mátyás-korban nyitottak aj
tót. Az északi kémény alatti térbe eredetileg keletró1, az 
udvar felől nyílott egy ajtó, amelyet a Mátyás-korban 
elfalaztak. Szintén elfalazták az új külső lépcső miatt a 
konyha eredeti fóbejáratát, amely a keleti fal közepe tá
ján nyílott, és helyette északabbra nyitottak egy új ajtót 
a 2. helyiségbe. Az eredeti fóbejárat mellett északról, és 
a keleti fal középen egy kemence tüzelőnyílása maradt 
fenn, amelyet szintén befalaztak a Mátyás-korban. A 
kemence maga az épületen kívül állhatott, de az egyik 
Mátyás-kori támpillérrel elpusztították. A konyha belső 
termét É-D-i tengelyű tégla-dongaboltozat fedte a beom
lott boltozatdarabok és hevederívek alapján. 

A nagy konyhát a Mátyás-korban három helyiségre 
osztották, nyílásait átalakították, padlószintjét megemel
ték, falait újravakolták és meszelték. Fölé emeletet épí
tettek, melyet két lépcsőn át közelíthettek meg. Az egyik 
egy külső lépcső volt, amely a 3. helyiségbe vezetett, a 
másik egy belső lépcső, amely az egykori északi kémény 
helyén a 2. helyiségbe vezetett fel. Késóbb még egyszer 
megújították és megemelték a helyiségek padlószintjét. 
A 3. helyiségben a K-i főfallal párhuzamosan 1,90 cm 
széles kutatóárkot húztunk (2003/1), az itt látható erő
teljes, a keleti fal repedését is okozó süllyedés vizsgála
tára. Kiderült, hogy a területen egy korai Anjou-kori, 
bemélyített padlójú, tapasztott falú faház állt, amely
nek ÉNy-i sarka esett a szelvényünkbe. A sarokban 
átégett padkájú kemencemaradványt, délebbre egy tűz
hely nyomait találtuk. A ház sok konyhaszemetet tar
talmazó, hamus betöltése fölött egy vékony habarcsos 
építési réteg húzódott, amely egy közeli kőépület építé
sekor keletkezett, de még a Zsigmond-kori palota építé
se előtt. A Zsigmond-kori építési szinten habarcsfolto
kat találtunk, felette a Mátyás-kori járószinten eló1<e
rültek a terrazzopadló darabjai. 

SZŐKE MÁTYÁS 
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Li 2 5 .  Visegrád,  Szent András monostor 
( Pest megye) Ő, Á 
A monostor régészeti kutatását 2001 óta végezzük. Az 
ásatás első két évében a templom feltárásán dolgoztunk, 
az idei évben a kolostornégyszög kutatását végeztük el. 

A kolostornégyszög és a templom területén a kuta
tási lehetőségeket erősen korlátozta a romok helyére az 
1920-as években épült, ma romos állapotban álló Lati
novits-villa, valamint a park fái és az egykori kolostor
udvar helyén épült szökőkút. Ennek megfelelően első
sorban a villa előtt húzódó út és a kerti sétányok terüle
tén nyithattunk kutatóárkokat. Egyedül a nyugati szárny 
területe volt nagyobb szabad felület, ahol lehetőség volt 
egy összefüggő, nagyobb felület kibontására. Ezen adott
ságok miatt teljes feltárást ugyan nem tudtunk végezni, 
de a kutatható területeket megvizsgáltuk, a középkori 
épületmaradványok állapotát felmértük, és tisztáztuk a 
kolostor építéstörténetét. 

Az eddigi régészeti kutatás nem terjedt ki a kolos
tor külső területére, ahol a gazdasági épületek, udvarok 
feltételezhetők. Ezek helye a délró1 és keletró1 szomszé
dos területeken képzelhető el. 

2003-ban a munkát két szakaszban, július 14-25„ 
illetve augusztus 18.-szeptember 10. között végeztük.35 
(Lásd az illusztrációt a 320. oldalon! )  A templom déli 
fala középső szakaszának pontos nyomvonala, illetve a 
11 .  és 14. századi falszakasz közti váltás helye a tavalyi 
ásatás során tisztázatlan maradt. Ennek vizsgálatára nyi
tottuk a 2003/2, 4, 6 kutatóárkokat. A nyugatra eső 2003/ 
2 árokban a déli templomfal kiszedett alapozási árká
ban a 11. századi alapozásra jellemző agyagba rakott pa
takkavicsokat találtunk. Ez a patakkavicssor folytatódott 
a szomszédos 2003/6 árokban, az alapozási árok köze
péig, itt azonban habarcsos kőalapozás maradványai
val folytatódott. Ebben az árokban nem értük el az ala
pozás déli falsíkját, az a kutatóárok határánál délebbre 
húzódhat. Az alapozási árok alja kelet felé minden árok
ban egyre magasabban húzódott. A legkeletebbi, 2003/ 
4 kutatóárokban az alapozási árok vágott egy gödröt, 
amelynek csak lekerekített derékszögű sarka esett a ku
tatóárok területére. A gödör - talán gödörház - betölté
sébó1 őskori és 11. századi kerámia és bronztöredék ke
rült elő. A feltárt jelenségek alapján megállapíthattuk, 
hogy a templom területén még a 11.  sz. közepi temp
lomépítkezést megelőzően voltak objektumok. Maga a 
11 .  századi templomfal a gótikus fal nyomvonalán ha
ladt, de keleti felét a gótikus periódusban elbontották 
és újjáépítették. 

A kolostor területén elsődleges célunk a román ko
ri kolostorépület, vagy épületek felkutatása, illetve a 19. 
századi felmérésró1 ismert gótikus kolostor periodizálása 
volt. A 2003/1 szelvénnyel a kerengő északi szárnyát 
vizsgáltuk meg, ott, ahol elképzelhető lett volna egy ro-

3 5  Az összesítő rajzot Vajda J .  György készítette, tartalmazza a 2001-
2003 között végzett munka eredményeit. 

mán kori keleti kolostorszárny. Ilyen, a templomhoz csat
lakozó kolostorszárny létét sikerült cáfolnunk. A szel
vényben csak a gótikus kerengőfal teljesen kiszedett ala
pozási árkát tártuk fel, illetve mellé ásott melléklet nél
küli sírokat (2003/1, 2, 3, 4, 5 sírok) . A szelvény keleti 
végében, a kerengő padlójának fektetőhabarcsa alatt 
paticsréteg jelentkezett. Ennek vizsgálatára késóob K felé 
kibővítettük a szelvényt. A bővítés területén, közvetle
nül a fektetónabarcs-réteg alatt két, andezittufa lapok
kal körülrakott sírt találtunk. A déli sírnak csak az észa
ki széle esett a szelvény területére, így feltárni nem tud
tuk, de azt megállapíthattuk, hogy fedő kőlapjai is a he
lyén vannak. A sír nyugati végét a kerengőfal alapozási 
árkával elvágták. Az északi sírnak csak a nyugati és a 
déli fala maradt meg, ez utóbbi is sérülten, ugyanis az 
eredeti sírt (2003/9) későbbi beletemetkezésekkel 
(2003/10, 11, 12, 13 sírok) megcsonkították. Az egyik 
sír ezek közül a többire meró1eges, D-É tájolású volt. A 
kőfalazatú sírok vágták az agyagos altalajt fedő 
paticsréteget. Elképzelhető, hogy a paticsréteg ahhoz a 
11. századi, a kolostort megelőző települséhez tartozik, 
amihez a 2003/4 kutatóárokban talált gödör is. 

A 2003/7 kutatóárkot a 19. századi ásatás alapraj
zán a keleti szárny külső homlokzatán jelölt négyzetes 
helyiség, feltehetően árnyékszékakna vizsgálatára nyi
tottuk. Az építmény falai feltűnően jó állapotban ma
radtak fenn. Az akna belső síkján téglaburkolatot és ce
mentes vakolatot találtunk, a keleti és nyugati falon pe
dig egymással szemben egy-egy vaskampót. Az akna be
töltése épületomladék volt. Az árok szűkössége miatt 
nem értük el a betöltés alját. A megfigyelések arra val
lanak, hogy az aknát a 19.  századi feltárást követően ki
tisztították, helyreállították és feltehetően újra árnyék
székaknának használták egy ideig. 

A 2003/7 árok mellett nyitottuk meg a 2003/11 ku
tatóárkot, amellyel a kolostor keleti szárnyát vágtuk át. 
Az árokban eló"került a kerengőfal, valamint a kolostor
szárny keleti és nyugati, kiszedett falainak alapozási ár
ka. Az épületszárnyon belül, a nyugati fal közelében ke
vert épülettörmelékes réteget találtunk, de gödör, vagy 
járószint nem volt megfigyelhető. 

A déli kolostorszárny vizsgálatára nyitottuk a 2003/ 
12 kutatóárkot. Előkerült benne a kolostor déli fala, de 
a külső falsík az árkon kívül esett, így a falvastagságot 
nem tudtuk megállapítani. Az északi fal feltételezhető 
helyén egy nagy beásást találtunk, amelyet kövek töl
töttek ki, de a kövek között nem volt habarcs. Feltehe
tően itt a fal nyomait ez a késó'bb kövekkel betöltött gö
dör pusztíthatta el. 

A kerengőudvar északi felének vizsgálatára nyitot
tuk a 2003/10 kutatóárkot. Az árokban két, egymás mellé 
épített falazott sír került elő. Elsőként az északabbi, 
2003/7 sír készülhetett el. A nagyméretű vasszögekkel 
összeállított koporsó és a sírgödör fala közé habarcsba 
rakott, törtkőfalat helyeztek. A dél�bbi, 2003/8-sír kb 
sóob készült, lebontva vele a másik sír déli falát. Az új 
sír a réginél mélyebb volt, a másikhoz hasonlóan nagy 
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vasszögekkel összefogott koporsóját andezittufa-lapok
kal vették körül, majd a sírgödör széle és a kó1apok köz
ti területet habarcsba rakott törtkővel töltötték ki. Fel
tűnő volt a sírban elhelyezkedő csontváz. Koponyájá
nak bal halántékát betörve találtuk, végtagjai természet
ellenes pózban széttárva, ujjai görcsösen behajlítva ke
rültek elő. A koporsó szokatlanul nagy méretei, úgy tű
nik, a csontváz különös testhelyzetéhez igazodtak. Fel
tehetően a hullamerevség beállta miatt nem tudták a 
halottat a szokásos pózban a sírban elhelyezni, és ezért 
különleges koporsót kellett készíteni számára. A sírok
ban melléklet nem volt, betöltésük tetején egy 11.  szá
zadi kerámiatöredék került elő, ennek helyzete azon
ban lehet másodlagos is, így a sírok korára információt 
nem nyújt. A délebbi sír lábánál, a metszetfalban egy 
kövekkel körülrakott cölöplyuk jelentkezett, amelyet 
megkerült a sír falazata, így a sírnál korábbinak tarthat
juk. Feltehetően ahhoz a korai faépülethez tartozhatott, 
amelynek nyomai a 2003/8 szelvényben kerültek elő. 

A 2003/3 szondát és a 2003/5 kutatóárkot a nyuga
ti kolostorszárny vizsgálatára nyitottuk, majd dél felé 
kibővítettük a kerengőudvar nyugati felének vizsgála
tára. A területen feltárt legkorábbi objektum egy faépü
let nyugati fala volt. Az épület délnyugati sarkán egy 
habarcsba rakott patakkavicsokból falazott négyzetes pil
lér alapozását tártuk fel. Egy hasonló pilléralapozás al
jának vékony habarcsrétege előkerült az épület észak
nyugati sarkában is. Az északnyugati pillér északnyuga
ti sarka előtt egy cölöplyukat találtunk. A két kőpillér 
között középen, a pillérek nyugati síkja előtti vonalban 
két másik, kövekkel körülrakott cölöplyuk került elő. E 
maradványok alapján egy boronafalas épületet képzel
hetünk el, amelynek bejárata a nyugati homlokzat 
közepén nyílott. Itt az ajtószárakként alkalmazott cölö
pökbe zsilipelhették be a boronagerendákat. Az épület 
tetőszerkezetét tarthatták a boronafal belső sarkaiba épí
tett kőpillérek. Az északnyugati sarokban feltárt cölöp
lyuk talán egy késó'bbi megerősítés, illetve egy késó'bb 
ide csatlakoztatott fafal nyoma lehet. Amennyiben eh
hez az épülethez tartozott a 2003/10 árokban talált cö
löplyuk, akkor az épület egy viszonylag hosszú, K-Ny 
tengelyű, azaz a templommal párhuzamos építmény 
volt, amelynek bejárata a rövidebb oldal közepén nyí
lott. Az épület elhelyezése és formája alapján a bazilita 
kolostor trapedzájával azonosítható. Ehhez az épület
hez kapcsolható leletanyag nem került elő, de korát a 
terület relatív kronológiájának segítségével nagy való
színűséggel a 11.  századra határozhatjuk meg. Az épü
let alatt nagyrészt a löszös, agyagos altalaj húzódott, de 
ennek szintjében a nyugati homlokzat előtt, részben az 
ajtó cölöplyukai alatt is habarcsszemcsés feltöltés hú
zódik. Ez arra vall, hogy a faépületet egy kőépület -
talán a templom - építésével párhuzamosan emelték. 

Késó'bb, a második építési periódusban, egy másik 
faépületet készítettek, amely a korábbi faépület- nyuga
ti homlokzatához kapcsolódott tompaszögben. Az új 
szárny keleti fala egy árokként került elő, amelyet vas-

tag faszenes, szemetes réteg töltött ki. Az árok északi 
végében egy kövekkel körülrakott cölöplyukat találtunk. 
Az árok betöltésébó1 számos apró freskótöredék és nagy 
mennyiségű 12. századi kerámia került elő. A 2003/5 
kutatóárokban, a harmadik építési periódus kőfalaival 
elvágott tűzhely átégett padkájában ugyanilyen kerámia 
volt. A feltárt faszerkezetű fal a korábbi faépület északi 
falának végéhez csatlakozik az északnyugati sarok mel
lett. Esetleg ezzel az épülettel függhet össze a korábbi 
épület északnyugati sarka mellé ásott cölöplyuk is. A 
faszerkezetű nyugati szárny belső területén két, kövek
kel körülrakott cölöplyukat tártunk fel, amelyek a fa
szerkezetű keleti fallal párhuzamosan állnak, és a ko
rábbi faépület délnyugati pillére felé mutatnak. Ezek 
feltehetően az egykori épület középtengelyében állhat
tak. Az épület nyugati falának nem maradt nyoma, 
ugyanis feltételezhető helyén a nyugati kolostorszárny 
kőfalának alapozási árka húzódik. 

A második periódushoz tartozhatott talán az a kö
vekkel körülrakott, átégett cölöplyuk, amely a 2003/9 
kutatóárokban, az első periódusú faépület vonalától dél
re került elő. 

A második periódusú faépület pusztulását feltehe
tően tűzvész okozta, erre utal legalábbis a nyugati fala 
helyén talált faszenes betöltés, illetve a déli cölöplyuk 
átégése. A terület elplanírozása során kerülhettek a fel
töltés be a freskótöredékek, amelyeket a templom felújí
tása során verhettek le a falakról. 

A nyugati szárny harmadik építési periódusa a 
templom - a tavalyi ásatás során II. András pénzével 
datált - előcsarnokának építésével függ össze: falai az 
előcsarnok falaival kötésben vannak, anyaguk, fehér ha
barcsuk azonos. Még tavaly megfigyeltük, hogy az elő
csarnok falaival egybe van építve a nyugati szárny ak
kor feltárt keleti falának indítása. Idén feltártuk e fal 
folytatását, illetve azt a nagyjából négyzetes helyiséget, 
amelyet e fal alkotott az előcsarnok déli oldalán. E he
lyiség közepe táján a járószint be mélyedő, lapos, átégett, 
paticsos betöltésű gödör került elő. 

A negyedik építési periódusban a négyzetes helyi
ség keleti falát a járószintig visszabontották, és helyette 
egy sokkal sekélyebb alapozású, a korábbival hegyes
szöget bezáró új falat emeltek, amelyet dél felé, az első 
periódusú faépület délnyugati pillérének vonaláig foly
tattak, majd ott derékszögben nyugat felé befordítot
tak. Az új falba válaszfalként bekötötték a harmadik pe
riódusú kőépület meghagyott déli falát. Az új nyugati 
szárny nyugati homlokzati falának csak az alapozási ár
kát találtuk meg. Ez az árok azonban sokkal mélyebb, 
mint a nyugati homlokzati fal alapozása, ennek oka fel
tehetően a nyugat felé erőteljesen süllyedő terepszint 
lehetett. A negyedik építési periódus kolostorépülete 
egy téglalap alaprajzú, sekély alapozásai miatt aligha
nem földszintes kőépület lehetett. Keltezésére nem volt 
semmilyen régészeti támpontunk, az 1221 körülre da
tálható harmadik, és az 1330-as évekre datálható ötö
dik periódus közé kell helyeznünk, talán az 1250-es évek-
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re keltezhetnénk, és a tatár pusztítás utáni hevenyészett 
újjáépítés emlékeként értelmezhetjük. 

Az ötödik építési periódusban a negyedik periódus 
kőépületét toldották meg dél felé. A szelvénybe az épü
let keleti homlokzati falának egy rövid szakasza esett 
csak bele. Ennek alapozása jóval mélyebb volt a negye
dik periódus alapozásánál. A nyugati falat ezen a terü
leten egy újkori meszesgödör elpusztította, így vizsgál
ni nem tudtuk. Távolabb a 2003/3 szondában bukkan
tunk csak rá alapozási árkának egy 20. századi villany
kábel által nagyrészt elpusztított csekély maradványai
ra. Az épületszárny előtt húzódó kerengőfolyosó kisze
dett alapozási árkát találtuk meg a 2003/9 kutatóárok
ban. E fal elbontása és alapozásának kitermelése után 
fölé, kissé eltolt tengellyel egy másik fal épült. Ez talán 
a 15. sz. végi kerengőátépítés során készülhetett. Felte
hetően az ötödi periódus, tehát a nyugati szárny mé
lyebb alapozású, így alighanem emeletes déli folytatá
sa, a kolostornégyszög kiépítésével együtt történt, és az 
1330-as évekre datálható. 

A nyugati szárny belsejében egy melléklet nélküli 
sírt tártunk fel. A sír igen magasan feküdt, ezért lehet
séges, hogy már a kolostor romjai közé történt török 
kori betemetkezés volt. A sír lábrészét egy árok pusztí
totta el. Ez az árok nagyjából a nyugati kolostorfal irá
nyát követte, de annak alapozási árkánál sekélyebb volt. 
Feltehetően Czobor Béla egyik 19. századi kutatóárka le
het. A 2003/9 kutatóárokban egy vasbetonlemezzel lefe
dett kutat találtunk közvetlenül a kerti út burkolata alatt. 
E kút valószínűleg a kolostorromok közé épített 19. sz. 
végi-20. sz. eleji ház kútja volt, amit az 1920-as években, 
a villa építésekor és a park kialakításakor fedtek le. 

A kutatás eredményeit összefoglalva, a kolostor ala
pítása előtt a területen szórványosan fellelhető őskori 
leletek által igazolt történelem előtti telep után a 11. sz. 
első felében jött létre az első középkori település. Az I. 
András király által a 11. sz. közepén alapított bazilita 
kolostor építése során elsőként a templom és tó1e délre, 
egy vele párhuzamosan álló, faszerkezetű trapedza ké
szült el. A szerzetesek celláinak nem kerültek elő ma
radványai. Késó'bb a trapedza és a templom nyugati 
homlokzatát egy másik faépülettel kötötték össze. Ez a 
bővítés esetleg összefügghet Szt. László jelentős adomá
nyával, amelyben a kolostornak adta a visegrádi rév jö
vedelmét. Amikor 1221 körül a bencések átvették a rend
házat, a leégett faépületeket lebontották, és helyette a 
templom elé kó'bó1 előcsarnokszerű épületet emeltek, 
amelyet dél felé egy négyzetes helyiséggé bővítettek ki. 
Elképzelhető, hogy a kolostor lakóépülete maga az elő
csarnok, illetve annak emeleti tere lehetett, a déli négy
zetes helyiség pedig - a benne eló"került nagyméretű 
tűzhely alapján - talán konyhaként értelmezhető. Ezt 
az épületet átépítve késó'bb egy földszintes szárnnyal 
dél felé megtoldották. E munkákra esetleg a tatár pusz
títást köV€�tő rnnoválás kapcsán kerülhetett sor, amely 
összefügghetett IV. Béla 1257-es oklevelével, amelyben 
megerősítette Szt. László adományát, illetve M ária ki-

rályné 1260-as adománylevelével, amelyben (Pilis)Ma
rótot juttatja a monostornak. A kolostor nagy átépítésé
re 1333 és 1342 között került sor. Ekkor építették át a 
templomot, és ekkor alakították ki a kolostornégyszö
get, amelybe belefoglalták a 13 .  századi nyugati kolos
torszárnyat is. A kolostor kerengőjét 1493 után építhet
ték újjá, mikor a pálosok átvették a rendházat, és Bakócz 
Tamás támogatásával felújították az épületet. 

4 2 6 .  Visegrád, Várkert 
( Pest megye) LT, Á 

BuzÁs GERGELY 

A 2002-ről 2003-ra halasztott munka célja a Sibrik
dombon keresztül a Mogyoróhegy, illetve Fellegvár irá
nyába vezető út jobb oldalán lévő, a Duna felé lejtő 
dombháton a 2000-2001 években feltárt településrész 
területének szisztematikus kutatása volt. 

A 2003. május 7. és június 30. között végzett ásatás 
során kb. 500 m2 felületen, a domb K-i felét kutattuk 
meg az É-i, illetve a K-i lejtőn húzódó bozótsávig. Há
rom házat, 7 szabadban lévő kemencét, 1 gödröt, 1 vas
tartalmú kőzettel és vassalakkal telített gödröt, 1 felszí
ni objektumot, nagy kiterjedésű vízelvezető rendszert 
tártunk fel. 

A lelónely jellemzője, hogy az erózió miatt az ob
jektumok foltja, illetve az Árpád-kori járószint a mai fel
színhez képest igen magasan, 20-40 cm-re húzódik. A 
domb D felé emelkedő részén a sárgás-szürkés altalajt 
Árpád-kori, világosbarna feltöltődés fedi, ebben rajzo
lódnak ki az objektumok elválásai. A domb ÉÉK-i lejtő
jén, illetve a vízelvezető árkokban a víz által lehordott 
apró kőréteget találtunk. 

A korai falvak jellemző leletei kerültek elő itt is: ál
latcsont, kerámia, vastárgyak. A kerámia zöme - a ré
gebbi, Méri-, Kovalovszky-féle ásatás cserépanyagához 
képest - késó'bbi, 12-13. századi vékonyfalú világos bar
na, szürke kihajló, profilált peremű darabok, amelyek 
jól köthetők a III. Béla érmekhez és más kései leletek
hez. 

Az idei ásatás legkiemelkedó'bb lelete egy öntött 
bronzkereszt, Krisztus-ábrázolással (a fejrészt levágták), 
amely egy felszínen levő objektum és gödör között az 
Árpád-kori felszínen III. Béla bizánci típusú érmével és 
egy aranyozott bronz csattal együtt került elő. Több kol
légával - Kovalovszky Júlia, Lovag Zsuzsa, Kiss Etele -
konzultálva, a hazai anyagban unikális példányt bizán
ci előkép után a 12. század közepén készült darabnak 
határoztuk meg. 

A vízelvezető árkokat a házak mellett a domblejtő 
felé szakaszosan ásták „V", illetve félkör átmetszetben, 
változatos mélységben. 

Az É-i domblejtőn több négyzetméteres felületen vö
rös vastartalmú kőréteg alatt ovális gödörben kövek mel
lett vassalakok kerültek elő. A jellegzet�s leletek Eszer
számok, félkész termékek stb.) híján a minták vizsgálata 
alapján alkothatunk képet az ipari tevékenységró1. 
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A domb K-i lejtőjén az Árpád-kori szintre vastag ko
rabeli feltöltődés rakódott rá. A domb szélén objektu
mokat nem találtunk, kerámia-, állatcsont-, s fó1eg vas
leletekben viszonylag bővelkedtünk. Az ÉK-i szelvény
sarokban a domb aljában az Árpád-kori járószint feletti 
sötétbarna, leletgazdag rétegben III. Béla már ismert 
érme került elő. 

A 2003-ban feltárt 3 ház közül kettőnek a lakógöd
rét 20-40-50 cm mélyre ásták, a harmadik ház gödré
nek falát D felé emelkedő dombba mélyítették, míg az 
É-i oldalon szinte felszíni falai voltak. Az utóbbi házat 
egy korábbi lakóépítménybe ásták bele. Az idóoeli kü
lönbséget jól lehetett tanulmányozni a két épület elté
rő megformálású technikai kivitelű kerámiaanyagában 
is. Ugyancsak a falurészen belüli periodizáció finomítá
sára ad lehetőséget a D-i munkaterületen feltárt objek
tumcsoport. Egy földbe mélyített házat felhagyása után 
2 külső kemence munkagödrének használták, innét alig 
20 cm-re, 20-30 cm-rel magasabban újabb külső kemen
cét tártunk fel, amelynek kiszerkeszthető boltozata az 
erodált domboldal jelenlegi szintje fölé emelkedik. 

A korábbi őskori objektumok mellett ez évben egy 
nagyméretű kövekkel borított kelta gödröt is feltártunk. 
Paticsos, faszenes betöltésbó1 jellegzetes kelta kerámia 
mellett megmunkált díszített csonttárgyak és bronz vi
seleti díszek kerültek napvilágra. 

Li 2 7. Visegrád, Városközpont 
( Pest megye) Kö 

GRÓF PÉTER 

2003. július 21 .-október 29. között folytattunk ásatáso
kat a 11 -es autóút, a Rév utca, a Fő utca és a Mozi köz 
által határolt területen, melyek a 83, 84, 85 hrsz. számú 
telkeket ölelik fel. Jelenleg nem az egész 1 ,3 ha-t kutat
tuk, csak annak északi részét, körülbelül egyharmadát 
a területnek (83/3, 84/4 hrsz. számú telkeket) . 

A régészeti kutatás megkezdése az itt tervezett be
ruházásoknak köszönhető. A Visegrádi Önkormányzat 
városvezetősége új városközpont kialakítását tervezi 
ezen a területen. Az ásatást a város önkormányzata fi
nanszírozta, melyet a Nemzeti Kulturális Örökség Mi
nisztériumától pályázati úton nyert összeg egészített ki. 
Az ásatást a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeumának régészei végezték. A munkálatokat Mé
száros Orsolya irányította. A terület egyik részének mun
kálatait Gróf Péter és Gróh Dániel vezették, folytatva 
itteni korábbi kutatásaikat. 

Az építkezések adta lehetőség rendkívül komoly to
vábblépést jelentett Visegrád város régészeti és törté
neti kutatásaiban, a középkori topográfiáról való eddigi 
ismereteink bővítésében. A város területén eddig csak 
kisebb munkálatok, elsősorban leletmentő feltárások 
folytak, melyek pénz és idő hiányában nem engedték 
____meg a teljes, minde1 uészletre l<.iterjedő kutatást. 

A jelenlegi ásatás helyszíne azért nagyon jelentős, 
mert ez a terület a középkori városnak is központi terü-

lete volt. A korábbi években a terület egyes részein már 
folytak részleges feltárások, melyek nagy segítséget nyúj
tottak a jelenlegi ásatás megtervezéséhez. Az eddig 
megismert épületek, épületrészek mind felépítésüket, 
mind leletanyagukat tekintve azt bizonyítják, hogy a te
rületen jelentős építményekkel lehet számolni. 

A régészeti kutatásokkal, és feldolgozómunkával 
párhuzamosan folyik a történeti kutatás, azaz a városra 
vonatkozó írott források szisztematikus feldolgozása. 

A fent jelzett területen 819 m2-t kutattunk meg tel
jes alapossággal. Feltártunk egy kőházat, melyet a 15. 
sz. második felében emeltek. A déli zárófal mellett köz
vetlenül, az épület keleti részén kívül egy kályhaalapo
zást találtunk. A kályha tűztere patkóíves volt, a tűzté
ren belül kerámialeletek nem voltak, azonban a tüzelő
nyílásnál rengeteg. A tüzelőnyílás előtt egy szabályos 
íves gödör széle volt megfogható, ezen belül volt a ren
geteg kerámia- és kályhaszemtöredék. Ezek kora 15.  szá
zad második fele, így a gödör datálja a kályhaalapot is. 
A gödör ugyanis - a benne talált leletek helyzete és 
összetétele miatt - szemétgödör lehetett a ház mellett, 
melyet akkor mélyítettek ide, amikor a kályha már nem 
volt használatban. A kályha tehát a 15. század második 
fele előtt létezhetett. A tlíztérben lelet nemigen volt, 
azonban behullott tégla sok, melyek ujjbehúzásosak vol
tak. Egyik-másikon fényes zöldmázcseppek voltak, me
lyek 15. századi kályhacsempéken jellemzőek. 

A kályha benyúlik az épület alá, pontosabban az 
alapfalak mellett van közvetlenül. Azonban a külső já
rószintet is meghatározó habarcskifolyás a kályha tűz
terének maradványain van. Ez datálja az épületet, a ház 
a kályha használata és elpusztulása után épült, tehát a 
gödörrel lehet egyidős, azaz a 15. század második felé
bó1 való. 

A feltárt épületen belül 14-15. századi kerámiát ta
láltunk (fazekak, korsók, kancsók), továbbá kályhacsem
péket, kályhaszemeket. Típusuk a Visegrád területén 
(Palota, város, Fellegvár) általánosan előforduló budai 
kerámia. A leletek mennyisége közepes; mivel pusztu
lási törmelék nem volt, így a kerámia mennyisége sem 
roppant. A 14. századi kerámia jelenléte (jelentősebb 
darabok) és az épületen kívüli kályhaalap j elzik, hogy 
már ekkor kellett itt állnia építménynek, mely azonban 
nem volt megfogható. A 15. századi leletek a ház hasz
nálati kerámiája lehetett. 

jelentős kerámialeletek: 
14. századi liliomos kályhacsempe töredéke. Ilyen 

típusú a Palota ásatása során is előfordult. 
14. századi kályhacsempe-nyomó negatív töredéke. 

2 db, ugyanolyan a sarka a mintának. Egyedülálló lelet, 
Visegrádon ilyen még nem került elő, de az ország terü
letén sincs sok. Fazekas mesterséghez tartozó darab, de 
egyéb jellegzetes lelet híján az épület nem azonosítha
tó fazekasműhellyel. (Továbbá a lelet 14. századi, míg 
az épület 15. századi.) SárkányJarnk xésze íigyelhető_meg 
a töredéken és egy sisakdísz-alj indítása. (Korát formája 
alapján azonosítottuk.) 

323 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2003 

14. századi szerecsenfejes kályhacsempék darabjai. 
Zöldmázasak. Analógiák alapján (Buda) a fej sisakdíszen 
van, ebből sárkányfarok ágazik. A sárkányfarok a kály
hanyomón is megfigyelhető, a darabok épp összeille
nek. A megtalált csempenyomó-minta tehát épp a sze
recsenfejes csempék nyomója! 

15. századi félhenger alakú vörös kályhaszemek; to
vábbá hagyma alakú szintén vörös kályhaszemek. 

Az épületen belül sok állatcsont is előkerült. 
Egy másik sövényfalú épületnél rengeteg növény

és sövénylenyomatos paticsdarab jött elő, sok közülük 
szabályos trapéz átmetszetű rúd. Itt rengeteg használa
ti kerámia került elő (14-15. századiak) . Néhány vas
tárgy is, és sok állatcsont. 

A feltárt kó'házat tehát a 15.  század második felé
ben építették, de kellett lennie előzménynek is, noha 
ez nem lehetett kőépület. Funkciója bizonytalan. Faze
kasműhelyre a kályhanyomón kívül nincs adat. Elren
dezésébó1 talán kereskedó'házra lehetne következtetni 
- ez az egyetlen eddig ismert ház Visegrád városban, 
mely a Dunára meró1eges kelet-nyugati tájolású, továb
bá ilyen alaprajzú házat (keskeny és hosszú több helyi
séggel és folyosóval) sem ismerünk. Hasonló keskeny 
és hosszú középkori kó'ház ismert Óbudáról, mely a piac
téren állt (Lajos utca). Nem kizárt, hogy itt is hasonló
ról van szó; a Dunához való közelség ezt támaszthatja 
alá. Az épületen belül tüzelóoerendezés nem került elő, 
de érdekes és egyedülálló leletek igen. A folyosót közle
kedésre nem használhatták, ezt a keskenysége és a hiány
zó padlószint támasztja alá. Lehetséges, hogy árkádívek 
voltak a ház déli oldalán és a pillérek sávalapozásáról 
van szó, befelé pedig bolthelyiségek nyíltak. 

Esetleg másik épülethez tartozó kiszolgáló-épület 
lehetett. 

Az épületet békés körülmények között hagyhatták 
el a 15. század végén-16. század elején, ugyanis nincs 
nyoma égésnek, vagy pusztulási omladéknak. 

Az ásatás legnagyobb jelentősége tehát ez a kőépü
let, és az eddig feltárt objektumokkal való viszonya. Az 
épület leleteit és alaprajzát tekintve igen jelentős épü
letre bukkantunk, mely kiválóan hozzájárul a középko
ri város topográfiájának alaposabb megismeréséhez. 
Tárgyi leletei erősen bizonyítják azt az oklevelekbó1 ki
bontakozó képet, hogy a királyi udvar, és a mellette vi
rágzó királyi város hasonló anyagi kultúrával rendelke
zett, nevezetesen a berendezési tárgyak, használati esz
közök nagy része mind az uralkodó rezidenciáján, mind 
a városban lakó nemesek portáin megtalálható voltak. 
A városban dolgozó műhelyek tehát királyi és nemesi, 
illetve polgári megrendelésre egyaránt dolgoztak. Nem 
kizárt egyébként, hogy ez a terület épp a város műhely
negyede volt, amit már korábbi ásatások sejtettek, s az 
idei is megerősíteni látszik. 

Funkciója egyelőre ismeretlen, párhuzamok alap
ján kereskedó'háznak képzelhető el, melyet a Dunához 
való közelsége is bizonyít. 

SZŐKE MÁTYÁS 

Li28 .  Vizslás,  Új lak 
(Nógrád megye) B,  N ,  Kö 
A 21-es út Salgótarján, Ipari Park és Kisterenye közötti 
szakaszának szélesítése és az ehhez kapcsolódó munkák 
által érintett nyomvonalon végeztünk megelőző kutatást. 

Kökényes-völgy: A völgy keleti végében, a 21 -es út, a 
régi országút és egy patak által bezárt területen, az út
építéshez kapcsolódóan két csapadékvízgyűjtő aknát lé
tesítettek. Ennek földmunkái során több késő bronzkori 
és kora népvándorlás kori lelet került elő. A leló'hely hi
telesítése és a tervezett munkák által még érintett terü
let megelőző feltárása céljából összesen 5 kutatószelvényt 
nyitottunk a műúttal párhuzamosan, annak nyugati ol
dalán, illetve az aknák mellett a patak két partján. Ezek
ben, a jelenlegi talajszinttó1 számítva 120-140 cm mély
ségben mindenhol megfigyelhető volt egy kb. 20 cm-es 
régészeti anyaggal telített réteg, amely színében nem volt 
elkülöníthető és beásások sem voltak megfigyelhetőek. 
Az így megkutatott kb. 250 m2-es felület alapján kijelent
hető, hogy a Tarján-patak völgyére jellemző erőteljes ta
lajerózió hatására ebben az oldalvölgyben is folyamatos 
a feltöltődés. Az itt előkerült leletek valószínűleg ennek 
a folyamatnak az eredményeképpen, másodlagos hely
zetben vannak a leló'helyen, és feltehetően a völgy egy 
magasabb pontján fekvő késő bronzkori, illetve császár
kori település pusztulásaként kerültek a patakvölgybe. 

Ipari Parle: Újlak északnyugati határánál, a Köké
nyes-völgy keleti végében, a régi országút mellett a ta
lajmunkák során egy késő középkori/kora újkori kerá
miatöredékkel datált hulladékgödör került elő. Sajnos a 
területen található többször bolygatott szeméttelep 
miatt nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy a je
lenség régészeti objektumként kezelhető-e. 

Állomás utca: Újlak belterületén, a vasútállomás fe
lé vezető út mentén új közművezetéket létesítettek. Ezen 
a részen az 1960-as években egy vízvezeték fektetése
kor már sikerült megfigyelni a középkori települést. Saj
nos a most végzett kutatás alapján egyértelműen meg
figyelhető volt, hogy a humuszréteget már korábban, 
feltehetően a műút építésekor teljesen elhordták, és köz
vetlenül az altalajra egy vastag sóderes alapot raktak. 
Így a munkák során régészeti jelenséget már nem tud
tunk megfigyelni és lelet sem került elő. 

TANKÓ KÁROLY 

Li29 . Zalaegerszeg, Andráshida,  Csár-mel lék 
(Zala megye) R 
2003. május 29. és június 17. között leletmentő régésze
ti feltárást végeztünk a Zalaegerszeget É-ról megkerülő 
76. út nyomvonalán, az Andráshida, Csár-mellék nevű 
leló'helyen. A topográfiai terepbejárásokból ismert 4/4 
sz„ a Zsigér-patak és a Hidegkúti-dűlő vizenyős völgye 
között elterülő nagy őskori leló'hely D-i végét érinti az 
útépítés. Int�zményünk 2002-ben ásatási engedélyt kért 
próbaásatásra, de a területet borító akácliget miatt azt 
nem lehetett elvégezni. 
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Az idei útépítés során az erdőt kivágták, a régészeti 
szakfelügyelet során végzett tuskózás régészeti lelete
ket hozott napvilága, így vált szükségessé a leletmentő 
ásatás. 

A keskeny sávban történő feltárás összesen négy ré
gészeti objektumot eredményezett. Az előkerült leletek, 
melyek a Göcseji Múzeum gyűjtőterületéhez tartoznak, 
a Proto-Boleráz horizonthoz sorolhatók. A leletek res
taurálása folyamatban van. 

Munkatárs: Takács László régésztechnikus. 
KREITER ESZTER 

430 .  Zalaegerszeg, Andráshida, Gébárti-tó 
(Zala megye) R 
2003. április 14. és június 17. között megelőző régészeti 
ásatást végeztünk a Zalaegerszeget É-ról megkerülő 76. 
út nyomvonalán, a Gébárti-tó nevű lelónelyen. A nagy 
kiterjedésű őskori lelónely egy É-D irányú dombháton 
húzódik, annak hossztengelyében kb. 2 km hosszan el
nyúlva. Az út nyomvonala a lelőhely É-i részét ÉK-DNy 
irányban szeli át. Ennek a szakasznak a K-i felén 2002-
ben P. Barna Judit végzett megelőző régészeti feltárást, 
melynek során Balaton-Lasinja és Furchenstich korú ob
j ektumokat tárt fel. Miután a területet akácerdő borí
totta, a lelónely Ny-i kiterjedését csak idén, az erdő ki
vágása után lehetett tisztázni. 

A feltárásra kijelölt terület egy platószerű dombon 
terült el. A humuszolást a tavalyi feltárás szélénél, an
nak folytatásaként kezdtük meg. Az akácerdő kivágása 
után a gyökérzet még a humuszolt felszínen is sűrűn 
jelentkezett. 

A bolygatatlan régészeti objektumokat két munka
felületen tudtuk megfogni. Az első felület a mai felszín 
alatt kb. 40 cm mélyen, a második felület pedig ez alatt 
30 cm-rel került elő. A lelónelyen összesen 151 régészeti 
objektum került elő. A feltárt gödrök, anyagnyerő helyek 
és házalapok zömében a középső rézkori Balaton-Lasinja 
kultúrához sorolhatók, de ritkán Furchenstich-kerámia 
is előkerült. Az objektumok jó részének alját a területen 
húzódó kavicsteraszok adták. A dombhát ÉNy irányban 
enyhe lejtóoe fut. Ezen a részen a kavicsterasz a mai fel
színhez jóval közelebb van, régészeti objektumokat itt már 
nem figyeltünk meg. A lelónely kiterjedését egészen a 
lejtő alján húzódó kövesútig kutatóárkokkal megszondáz
tuk, ezek mindegyike negatívnak bizonyult. 

A feltárt rézkori település feltehetó1eg a dombhát 
D-i részén folytatódik, mely terület a nyomvonalnak már 
nem volt része, azt még mindig akácos borítja. A leletek 
a Göcseji Múzeum gyűjteményébe kerültek. 

Munkatárs: Takács László régésztechnikus. 
KREITER ESZTER 

4 3 1 .  Zalaegerszeg, Neszele,-Hatódi-dűlő 
(Zala megye) R, Á, Kk 
Zalaegerszeg É-i szélén, Neszele városrész ÉNy-i részén, 

a Zala-folyó széles árterét kísérő dombon húzódó lelő
hely közepén végeztük el a régészeti feltárást 2003. jú
lius 29. és augusztus 5. között. A város feló1 a dombol
dal déli részébe vágott Vas János-Gébárti-Andráshida 
utca és a K-i szélébe vágott Ilosvay utca határolja a meg
kutatott területet, amely jelen állapotában 3-4 méterrel, 
platószerűen az utcák szintje fölé magasodik. 

A kutatás próbaásatásnak indult, aminek keretében 
kutatóárkokkal tisztáztuk, hogy az ingatlanon mekkora 
területen jelentkeznek a régészeti jelenségek. Azokon a 
felületeken azután, amelyeken az objektumfoltok mu
tatkoztak, elvégeztük a teljes megelőző feltárást. 

A kutatóárkok humuszolása során azt tapasztaltuk, 
hogy az ingatlan ÉNy-i részén korábban számos kisebb 
- a falak vastagságából és a sekély alapozási mélységbó1 
ítélve - mezőgazdasági jellegű építmény állt. A terület 
K-i szélén és ÉK-i sarkánál talált, falazóblokk-téglákból 
és betondarabokból álló sittréteg szintén egykori mo
dern épületek helyét jelezte. A két épületcsoport kö
zött vízlevezető árok nyomát találtuk. A megkutatott 
felület jelentős része tehát bolygatott volt. 

12 kutatóárokban és a rábontásokban, összesen 793 
m2 felületen, 16 objektumot (gödröket, cölöplyukakat 
és egy edényégető gödröt) tártunk fel. A topográfiai te
repbejárások (63/6 számú lelónely) megfigyeléseinek 
megfelelően, zömmel rézkori (Balaton-Lasinja-kultúra), 
és kisebb arányban Árpád-kori, illetve késő középkori 
leletanyag került elő a település-jelenségek betöltésé
bó1. 

A leletanyag a Göcseji Múzeum gyűjteményébe ke
rült. 

Az ásatáson részt vett Fullár Zoltán egyetemi hall
gató. A feltárás geodéziai felmérését Soós Zoltán és Va
dász Norbert technikusok végezték el. 

Szakmai konzulens: Horváth László. 

432 .  Zalakomár, Alsó-csal it 
(Zala megye) U, B 

KVASSAY JUDIT 

2003 őszén végeztünk terepbejárást az M7 autópálya 
Sormás-Nagykanizsa (215,5-206,2 kmsz.) közötti és 
Nagykanizsa-megyehatár (206,2-186,7 kmsz.) közötti 
szakaszain. Ezeken a szakaszokon 1992-ben dr. Horváth 
László, 2001 őszén és 2002 tavaszán Fekete Csanád vég
zett terepbejárást. Mi 2003-ban már nemcsak a főpá
lyán, hanem az úgynevezett kapcsolódó utak által érin
tett területeken is elvégeztük a lelónelyek felderítését. 

A Szőkedencs felé vezető úttól délre elterülő Alsó
csalit nevű dűlőn jártunk, a dűlő középső részét elfogla
ló tölgyestó1 Ny-ra. Itt egy lankás domb oldalában és 
tetején, homokos talajban egy nagy kiterjedésű őskori 
lelőhelyet találtunk (722. sz.) . A talaj a robbanóeszkö
zöket kereső kutatógödrök metszeteiben is erősen ho
mokosnak bizonyult. A lelónely 620 m hosszan-húzó
dik a tölgyes mellett, szélessége 150-200 m, de jóval 
szélesebb is lehet K-i irányban, ugyanis az erdősáv, il-
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letve a mellette húzódó dűlőút K-i oldalán még rossz 
látási viszonyok között is tudtunk gyűjteni néhány cse
repet. Észak felé is hosszabb lehet, hiszen valószínűt
len, hogy az útnál hirtelen megszakadna, igaz, ott fel
színi leleteket nem találtunk. A lelónely kiterjedése D-i 
és Ny-i irányban biztosnak tűnik, a domb Ny-i oldalára 
már nem húzódik át. A leletek közt több őrlőkő töredé
két, 1 kovát és 1 magkövet, valamint számos kavicsos
kerámiazúzalékos soványítású újkőkori (lengyeli kultú
ra?) töredéket és néhány késő bronzkori cserepet talál
tunk. 

KVASSAY JumT - HORVÁTH LÁSZLÓ - SZÁRAZ CsrLLA -
FRANKOVICS TIBOR 

Li 3 3 .  Zalaszentjakab, Aszal i-dűlő 
(Zala megye) R, Kk 
Zalaszentjakab belterületétó1 ÉNy-ra, a Rák-patakba tar
tó kis vízfolyás Ny-i partján elterülő, 480x220 m kiterje
désű lelónely középső részét érinti az M7 autópálya nyom
vonala. Az útépítéssel veszélyeztetett területen 2003. au
gusztus 25. és szeptember 19. között megelőző régészeti 
feltárás keretében 2613 m2 felületet kutattunk meg. 

A településjelenségek a vízfolyást kísérő 60 m-es sáv
ban jelentkeztek. A feltárt 12 objektum (gödrök, cölöplyu
kak, verem) közül egy nagyméretű gödör rézkori - a 
Balaton-Lasinja kultúrára jellemző - kerámiatöredékeket 
és kovakőeszközöket; a többi késő középk01i - 16-17. szá
zadi - leleteket (edény-, és kályhacsempe-töredékeket, ko
vácsoltvas késeket és egy ezüst dénárt) tartahnazott. 

A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum 
becsehelyi bázisának régészeti raktárába került. 

Munkatársak: Horváth Krisztián, Horváth Szabolcs, 
Kámán Beáta technikusok. A geodéziai felmérést Soós 
Zsolt és Vadász Norbert technikusok végzeték el. 

Li3Li. Zalaszentjakab ,  Hidra-dűlő 
(Zala megye) R,  Kö 

KVASSAY JUDIT 

Zalaszentjakab belterületétó1 ÉÉNy-ra, a Rák-patakba 
tartó kis vízfolyás K-i partján elterülő, 150x100 m kiter
jedésű lelőhely középső részét érinti az M7 autópálya 
nyomvonala. A 2003. október 27. és november 5. között 
végzett megelőző régészeti feltárás során az útépítéssel 
veszélyeztetett területet 1624 m2 felületen kutattuk meg. 

A talajerózió és a szántás által erősen lekoptatott te
lepülésjelenségek elszórtan jelentkeztek a megkutatott 
területen. A feltárási terület D-i szélén az 1. és a 2. objek
tum között, 50 m hosszan, folt nélkül, számos őskori és 
középkori edénytöredék került elő a szántás aljában. A 
kibontott 4 objektum (3 gödör és 1 cölöplyuk) közül egy 
nagyméretű gödör rézkori - a Balaton-Lasinja kultúrára 
jellemző - kerámiatöredékeket és kovakőeszközöket; a 
többi késő középkori - 15-16. századi - leleteket (edény
töredékeket, kályhacsempe-töredékeket, bronz és ková
csoltvas eszközöket, üvegtöredéket) tartalmazott. 

A leletanyag a nagykanizsai Thúry György Múzeum 
becsehelyi bázisának régészeti raktárába került. 

Munkatársak: Horváth Krisztián, Horváth Szabolcs, 
Kámán Beáta technikusok. A feltárás geodéziai felmé
rését Soós Zoltán és Vadász Norbert technikusok végez
ték el. 

L.i 3 5 .  Zánka, bel terü let 
(MRT 1 .  k. 60/8 l h . )  
(Veszprém megye) 0 

KVASSAY JUDIT 

2003. április 26. és május 6. között megelőző feltárást 
folytattunk Zánka belterületén. Az érintett terület a 60/ 
8 lelónely körzete, a Rákóczi utcának, az Iskola utcától 
ÉNy-ra eső kb. 120-130 m-es szakasza. Az aszfaltút alatt 
sziklás-köves, sziklás rétegek váltották egymást, humusz
réteg nem volt. Az árok mélysége kezdetben 200-230 
cm volt, majd a tömör sziklaréteg elérése után kb. 1 
méterrel csökkentették azt. 

Az említett szakaszon a 6 munkanap alatt sem a 
kidobott földben, sem a csatorna kiásott árkában régé
szeti leletanyag nem volt, illetve a metszetfalakban ré
gészeti objektum nyoma nem mutatkozott. 

CSIRKE ORSOLYA - PALÁGYI SYLVIA 

L.i36 .  Zsen nye, kavicsbánya 
(Vas megye) B 
2003. június 2-4. majd 24-28. között folytattuk a múlt 
évi leletmentést. Az idei évben újabb 14 folt jelentke
zett. Ezek a múlt évben feltárt temetkezésekkel együtt 
gyakorlatilag egy É-D-i irányú sírsort alkotnak. 

A sírsortól kb. 10 m-re Ny-ra egy - talán - a halotti 
tor helyeként interpretálható gödörre bukkantunk. Eb
ben kb. 10 edény töredékei (tárolóedények, fazekak, bög
re) voltak elterítve, alattuk pedig kb. 10 rosszul kiége
tett agyag, hengeres szövőszéknehezék töredéke hevert. 
A négyszögletes gödör két pontján faszenes törmelék 
és égésre utaló vörös elszíneződés koncentrálódott. 

A most feltárt sírok között gyermek, tinédzser és fel
nőtt egyaránt volt. Ép és korabeli rablással (felnőtt: 13., 
gyermek: 22. sír) feldúlt egyaránt előkerült. A sírok tájo
lása Ny-K és K-Ny volt. A két legérdekesebb temetke
zés: a 13. sírban egy 5 nitszeges, csontmarkolatú tőr ma
radt a helyén, talán fatokban, de a teljes felső vázrész (2 
borda kivételével) eltűnt. A 15. sírban a felnőtt fa rönk
koporsó ban nyugodott, amelybe teljes díszben temették 
el: 2 arany hajkarikával, 2 bronz torquessel (ezeken tex
tilnyomok!) ,  bal alkarján bronz spirálkarpereccel, a bal 
vállától a csípő felé egy bronztőrt (fatokban?, rajta is tex
tilnyomok?) helyeztek. A csípő magasságában egy bögre 
volt (eredetileg a koporsóra helyezték?). A 17. sírszám 
egy halotti áldozat/depot emléke: tíz különböző edényt 
(tárolóedény,- fazék, tál, bögre) tartalmazott, 

II. ütem: Október 22-én próbaásatást végeztünk a 
fent megnevezett területen. 
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A geodéziailag kitűzött területen 2 munkagép 2 m 
széles kanállal 5 kutatóárkot (3 párhuzamos és 2 ezekre 
meró1eges) húzott a bányászásra kijelölt területen. 1 fő 
technikussal és 1 fő ásatási munkással összesen kb. 1000 
m2-t vizsgáltunk át. 

Annak ellenére, hogy a korábbi évben a szántáson 
ős- és középkori kerámiatöredékeket gyűjtöttünk, most 
egyetlen régészeti objektumot sem találtunk. Ez arra 
utal, hogy ha volt is itt valaha ember által lakott hely, az 
a hajdani felszínen volt, amit a modernkori földműve
lés elpusztított. 

A próbaásatás negatív eredménnyel zárult, azaz 
nincs a területen értékelhető, megfogható és feltárható 
régészeti jelenség. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond és Vámos Gá
bor régésztechnikus, Kiss E. Csaba, Ferencz Eszter és 
Riha Katalin restaurátorok. 

lLON GÁBOR 

4 3 7. Zsennye, Majori-dűlő 
(Vas megye) Ő,  Á,  Kö 
2003. április 18-án a Rum községből Zsennyére vezető 
villanyvezetéktől Ny felé, a ma működő és bekerített 
1. számú bányáig (ahol gátai temetőrészletet leletmen
tettem a múlt évben) jártuk be a teljes területet. Itt 
két, relatív magasságával az egyébként a Rába felé lej
tős területből kiemelkedő, durván K-Ny-i irányú 
dombvonulatra lettünk figyelmesek. Ezeken és környe
zetükben gyűjtöttük a cserepeket, amelyek települé
sekre utalnak. A kerámiatöredékek kora őskor (köze
lebbről nem meghatározható, jellegtelen), valamint Ár
pád- és középkor. Utóbbiak között fedő és tál perem
töredékei vannak. 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Vámos Gábor, 
Nagy Marcella régésztechnikusok. 

lLON GÁBOR 
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