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1. Abony, Turjányos-dűlő 
(Pest megye) R 
2007-ben folytatódott az 1. sz. agyagbányában a nyers
anyag-kitermelés által veszélyeztetett lelóbely 2004 óta 
zajló megelőző feltárása. 

, ivlájus elejétó1 október végéig a jelenlegi bányatelek 
EK-i sarkának, megközelító1eg 3,1 hektárnyi régésze-
tileg érintett felületnek a feltárását végeztük el, így a 
kutatott terület nagysága összességében meghaladja a 
135 OOO m 2-t. 

2006-ban nem jutott idő a felület Ny-i szélén el
helyezkedő beásások kibontására. Ehhez az objektum
csoporthoz tartozott az a két, egymásra szimmetrikus, 
n1egközelító1eg derékszögben kanyarodó alapároksza
kasz, amelynek idei kibontása során aljukban különböző 
inéret(í és mélységű cölöplyukakat észleltünk. Az alap
árkok közötti területen az árokszakaszok szin1n1etria
tengel yében egy három cölöplyukból álló oszlopsort 
is kibontottunk. A területrész erodáltsága és a nagy 
mértékCí újkori bolygatás következtében a szerkezet Ny-i 
lezárását nem találtuk meg. A beásásokból előkerült cse
kély mennyiség(í leletanyag egyértelműen a késő rézkor 
kezdeti szakaszára, a protobolerázi horizont időszakára 
keltezhető. Ezek alapján nagy valószínűséggel kijelent
hető, hogy a korszak településéhez tartozó építmény 
szerkezeti alapozásának egy részét sikerült feltárnunk. 
Az előző évró1 áthúzódó felületen még egy, számos be
ásásból álló, nagy mennyiségű leletanyagot, köztük pa
ticsot tartalmazó anyagnyerő gödröt is kibontottunk. 

A lelóbel y csaknem egészét kitevő, a protobolerázi 
időszakra keltezhető telep tájolása alapján feltételezhető 
volt, hogy az idén feltárandó területrész csak a település , 
EK-i szélét érinti. Az előkerült objektumok elhelyezkedése 
és a beló1ük előkerült leletek igazolták ezt a feltevést. Ezen 
a részen nem találtunk olyan jellegzetes telepobjektumo
kat, an1elyekbó1 az egykori település lakókörnyezetére 
utaló nagy n1ennyiségű „települési hulladék" vagy patics
omladék került volna elő. Ezzel szen1ben a feltárt gödrök 
nagy része a már előző években megismert, átlagosan 
2 m hosszú, 0,5 m széles, az alja felé szűkülő, egyes ese
tekben rendkívül mély beásások csoportjába tartozott. Az 
objektumok formája, településen belüli elhelyezkedésük, 
valamint az agyagos altalaj nedvességmegtartó képessége 
alapján úgy véljük, hogy ezek a beásások bőráru és textí
lia előállításához használt állati és növényi alapanyagok 
előkészítésére szolgáló áztatógödrök lehettek. Erősíti 
ezt a feltételezést az is, hogy az objektumok közelében, 
az előző évhez hasonlóan, kibontottunk egy nagyjából 
1 in át1nérőjű, hengeres falú, 5,5 n1 mélységű kutat is. 
A beásások egykori funkciójára a betöltésükbó1 vett nagy 
mennyiségCí földminta kémiai elemzése adhat választ. 

Az egyik hosszúkás gödör esetében másodlagos 
funkciót is azonosíthattunk. A részben már betöltődött 
objektum felső rétegébó1 egy edénymellékletekkel ellá
tott, zsugorított temetkezés került elő. , 

A terület EK-i sarkában mintegy 70 m hosszan a te-
lepülés tájolásával megegyezően, egy kettős-hármas osz-

lophelyekbó1 álló cölöplyuksort találtunk. A korszakra 
keltezhető objektumok kizárólag az oszlopsortól DNy-ra 
helyezkedtek el. Minthogy a cölöplyukakból leletanyag , 
nen1 került elő, valamint az ettó1 a résztó1 E-ra eső terüle-
tet az évtizedekkel korábbi bányam(ívelés elpusztította, 
mindössze feltételezhető, de nen1 bizonyítható, hogy az 
oszlopsor a település egykori lezárásához tartozott. 

A 2007. évi felület kutatásával párhuzamosan pót
lólagos feltárásokat végeztünk a 2005. évi ásatási terü
leten, an1elyen idén már bányászati tevékenység folyt. 
A.z előző évek dokumentációja alapján valószínűsíthető 
volt, hogy ezen a részen a 2006-ban feltárt egyedülálló 
áldozati kutakkal megegyező, szintén kilenc beásásból 
álló objektumcsoport található. Ezeknek az objektu-
111oknak a teljes feltárását az adott év őszi esőzései 
tették lehetetlenné. A megbízóval folytatott egyeztetést 
követően lehetőségünk nyílott két gödör újbóli szondázó 
feltárására. Ennek során világossá vált, hogy a beásások 
n1élysége jóval n1eghaladja a bányaművelés első szintjé
nek mélységét, ezért kien1elt figyelmet fordítottunk erre 
a területre a kitermelése sorf1n. Ennek köszönhetően 
az agyagkitermelés első fázisát követően azonosítani 
tudtuk mind a kilenc, részben kiásott objektun1ot és le
hetőségünk nyílott a gödrök megmaradt részének teljes 
feltárására. A munkálatok során egyértelmtívé vált, hogy 
a beásások nagyméret(í, sziszten1atikusan elhelyezett 
edénydepókkal, állatvázdarabokkal előkészített, egy
mástól steril rétegekkel elválasztott, ismétlődő régészeti 
jelenségeket tartalmazó botroszok. Az objektumcsoport 
kiemelkedő jelentősége, hogy a 2006-ban feltárt egye
dülálló régészeti megfigyelés egyazon településen belüli 
ismétlődését sikerült azonosítanunk. 

A 4-4,5 m mély áldozati kutak feltárását nagyban ne
hezítette az erőteljes talaj vízbetörés. A jelenség fontossága 
abban rejlik, hogy a területre napjainkban, természetes 
állapotában 3,5-4 n1 mélységben húzódó talajvíztükör 
jellemző. Ez a talajvízszint a bányamCíveléshez kapcsolódó 
folyamatos szivattyúzás következtében tovább csökken, így 
a több mint 5 m mélységCí, egykori kutak kibontása során 
sem észleltünl< vízszivárgást. A botroszokban megjelenő 
talajvízre a bánya profilban megfigyelhető geológiai réteg
sorok adtak n1agyarázatot. A lelóbely területét keresztül
vágja egy, a késő rézkor idejére már feltöltődött, pleisztocén 
folyómeder, amely ezen a részen erőteljes vízér jelenséget 
eredn1ényez. Az egykoii folyómeder meanderei jól meg
figyelhetők a környező, mezőgazdasági m(ívelés alatt álló 
területekró1 és a lelóbelyró1 készült légi fotókon is. 

Munkatársak: Lajtos Tamás és Szécsényi Zoltán. 
A leletanyag feldolgozás után a ceglédi Kossuth 

Múzeumba került. 

2. Acsád, Budkai-dű lő 

(Vas megye) Ró 

SERLEG! GÁBOR - FÁBIÁN SZILVIA 

2007. április 15-én végeztünk terepbejárást a dűló'ben. 
A felszíni gyűjtés során nagy mennyiségű lelet-, illetve 
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épületanyag (tegula, habarcs) egyértelmlíen kirajzolta a 
rón1ai villa terü letét, mely a dCílőúttól Ny-ra, rögtön az út 
mentén fekszik. Elképzel hető, hogy kiterjedése az út K-i 
oldalán is.folytatódik, á111 a sűrű növényzet itt lehetetlen-, 
né tette a bejárást. 1\ tclepnyom E-D-i irányú, kb. 250 m 
hosszú és 100 111széles. 1\ gyűjtött anyag szürke kerámia, 
1názas rnortáriun1, terra sigillata edények (díszített is) 
töredékei, egy bronzcsengő(?)„ bronzlemez darabja, 
egy kék színlí üveggyöngy és üvegtöredékek. A lelónely 
összefüggése feltételezhető a villától mintegy 500-600 
m-re D-re lévő római temetővel (Csepreg úti dűlő). 

Munkatársak: Kelbert Krisztina régésztechnikus, 
Nen1es Tibor. 

l LON GÁBOR 

3. Adony, Szent Mihály- puszta, Bolondvár 
(Fejér megye) B 
A Bolondvár őskori telepét a 19. sz. közepe óta többen 
említik, régészeti ásatás még nen1 volt a területén. 
1949-ben az akkor még füves területen e sorok írója, 1 

majd 1973-ban Csukás Györgyi talált őskori, bronzkori 
cserepeket a felszínen. 2 

A Bolondvár a községtó1 DK-re 4,5 km-re, a Duna 
egykori ártere fölé magasodó dombsor szélén van. 
A dombsorba természetes vízmosások, völgyek vágód
nak be, azt több kisebb-nagyobb részre bontva. Ezek , , 
egyike a Bolondvár is, melyet EEK feló1, az ártér felett 
igen meredek domboldal határol, többi oldalát pedig a 
természetes eredeta mély és széles völgyek veszik körül. 
Egyedül a D-i oldal alatti részen végezhettek az őskorban 
mélyítést, a fennsík feló1i védelem erősítésére. 

Az egykori telep hosszúkás platót képez, legma-, 
gasabb része a K-i vége felé van, ENy felé végig lejt. 
A domb természetes pereme jelenti a telep szélét, 
erődítésnek, sáncnak vagy ároknak a felszínen nyomát , 
sem látni. Az EK-i és Ny-i perem alatt a külső oldalon 
1-1,5 méterrel mélyebben 1-2 m széles, több helyen 
már eln1osódott terasz húzódik. Ehhez hasonló teraszt 
n1ás bronzkori fö ldvárak szélén is találunk, de itt a K-i 
és Ny-i oldalon a teraszról a völgybe levezető út miatt 
az eredete bizonytalan. 

A sűrű, de áttekinthető erdővel fedett területet 
2007 késő őszén inértem fel. (Az illusztrációt lásd a 159. 
oldalon!) A völgyekkel körülhatárolt telep hossza 118, 
szélessége a K-i végében 27, a Ny-i végében 70 n1. 

NOVÁKI GYULA 

Li. Akasztó határa 
(Bács-Kiskun megye) U, B, Sza, Kö 
2007. március 21-én helyszíni szemlét tartottam a tele
pülés több pontján. 

1 NovÁKI GY.: Fejér n1egye őskori földvárai. ArchÉrt 79 (1952) J17, 12. 

2 CsuKÁS GY.: Adony-Szene Mihály-puszta. Rég. Füz. Ser. I. 27 (1974) J 

Templom-hegy: A valószínlísíthető középkori te1np
lomos falu helyét a térképeken a községtó1kb.1,5 kn1- re 
DNy-i irányban jelzett Templom-heggyel véltem be-, 
azonosítani. A lelónely E-D irányú elnyújtott dombon 
fekszik, D-i irányban a következő dombhátat is magában 
foglalja, a gyér leletanyag bizonysága szerint. Központi, 
intenzív anyagszóródással jelentkező része a Ten1plom
hegy nevet viselő don1bhát legmagasabb részén van. 
A dombnak jelenleg csak egy részén mCívelik a szó1őt. 

Kisebb inennyiség{í durva, talán bronzkorhoz köt
hető kerámia mellett jóval nagyobb számban a szar
mata időszakhoz köthető kerámia, valamint nagyobb 
mennyiségű csont is feküdt szerteszét a felszínen. 

Középkori leletanyagnak, templomnak nyoma sem 
volt. Ezért egy helyi lakoshoz fordultam segítségért, 
aki szerint rossz helyen járok, ugyanis a domb, mely a 
térképeken Templom-hegyként szerepel, nem a helyiek „ 
által ismert Ten1plom-hegy. Ok ezt a nevet egy ettó1 D-re 
kb. 700 m-re levő dombra használják. 

Nadrág-sziget: Helyi lakos útba igazítása után meg-, 
találtam a középkori lelónelyet is. A helyszín két, ENy-
DK irányban kissé nyújtott, a környezetébó1 jócskán 
kiemelkedő dombháton fekszik. A délebbi, magasabb 
domb tetején állt egykor a templom, melynek helyét 
nem túl nagy, kb. 15x15 m területen réti mészkődarabok 
és en1bercsontok jelezték. Ezt a részt K-ró1 egy hosszú, , 
E-D irányú széles dombhát, a Kígyós-hát kíséri, rajta a 
középkori település félreismerhetetlen maradványaival. , 
A leletanyag alapján a 14- 15. századi telepnek Arpád-, 
kori előzménye nen1 volt. A település E-i irányban 
450-500 m hosszan biztosan követhető. K, Ny és D 
irányból egy ma is vizet szállító kisebb vízfolyás öleli 
körbe, ezen túl a mélyebb területeken nem találtam sem
mit, ezek szerint vízállásos rész volt körben. A település 
tökéletesen alkalmazkodik a domborzati viszonyokhoz. 
A helyiek ma is ezt a részt nevezik Templom-hegynek. 

Halastavak D-i vége: Az akasztói csárda bejáratának 
közelében egy, az 53. sz. út, a csárdabejáró, egy csatorna, 
és a tavak által bezárt, háromszög alapterületű részen 
földn1unkát végeztek a közelmúltban.3 A terület nagy 
részén csak a gyökérzónát érintő terepegyengetésre 
került sor, ellenben 15-20 m széles sávban az út és a 
csatorna partján fasort telepítettek, melynek során mé
lyen inozgatták meg a talajt. A felszíni nyon1ok alapján 
ez a mélyszántás részben érintette a neolit lelónelyet, 
csont, kerámia és paticsdarabok jelezték ezt. 

5. Alibánfa, Postaút alatti -dűlő 
(Zala megye) Ró 

ROSTA SZABOLCS 

A lelónely Alibánfa és Kemendollár közt, a Sümegre 
vezető út és Zalalövő-Zalaegerszeg-Ukk-Boba vasút-

3 Kustár Rozália terep bejárása: Akasztó-Halastavak déli vége KNP 
004. lh„ KJM Adattár 2007-1980. 
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, 
vonal {1ltal határol t területen található, E-D irányban 
nyúlik cl a vasút n1cntén. A megelőző kltárást a fenti 
vasútvonal korszcrCísítéséhez kapcsolódó munkálatok 
tették szükségessé. /\.z ásatási terület az új vasútpálya 
nyon1vonalában helyezkedett el. 

2007. június 18. és július 19. között először szondá
zást, n1ajd inegelőző feltárást végeztünk. A Ny-i részen 
szórtan jelentkeztek az objektun1ok, és az innen előke
rült leletanyag is csekély volt. A lelónely K-i részén egy 
Kr. u. 1-2. századra datálható római temető körárkos 
sírjait tártuk fel. A temetőt egy dCílőút vágta ketté, az 
út és a meglévő vasútvonal területére eső ten1etőré
szeket n1ár korábban megbolygatták, ezek régészeti 
dokumentálására n1ár nen1 volt lehetőség. A dCHőúttól 
Ny-ra két szabályos, de eltérő méretCí körárkot, továbbá 
másik kettő szabálytalanabb körárok részleteit és egy 
lekerekített téglalap alakú sírt övező árkot tártunk fel. 
A sírt övező árkokban több helyen edénytöredékeket 
figyeltünk n1eg. Az árkok között egy homokkó1apokkal 
körbe rakott csecsen1ősí rt és egy szórt hamvas sírt is 
dokumentáltunk, a benne talált üveggyöngyök alapján 
női temetkezés lehetett. Az egyik szabálytalan körárok
ban nagy mennyiségCí tegulatöredéket bontottunk ki, 
an1elyek talán az egykori sír kirablása során kerültek 
az árokba. A dCílőút K-i oldalán négy szabályos körárok 
részleteit és hét szórt hamvas sírt tártunk fel. A sírok 
közül három volt a körárok közepén, a többi ezektó1 
távolabb. 

A sírok többségébe egy nagyobb urnát, egy kisebb 
korsót és egy tálat helyeztek. A 37. sírból két, növényi 
ornamentikával díszített, vékony falú szürke csésze 
került elő. A leggazdagabb sír a 45. sz. volt, amely két 
üvegurnát, egy nagyobb vörös edényt és egy kisebb 
szürke csészét tartaln1azott. Figyelemre n1éltó az üveg
urnák tetejére helyezett nagy mennyiségű lapos bo
rostyángyöngy és egy üveggyűrCí. A sírok mellett több 
kisebb objektun1ot figyeltünk meg, an1elyek funkciója 
a temetőn belül egyelőre tisztázatlan. 

Az 5760 m2 nagyságú lehumuszolt területen a Kr. 
u. 1-2. századi rón1ai temető kilenc körárkának kisebb
nagyobb részletét, kilenc sírt és 30 egyéb objektumot 
tártunk fel. A hun1uszolás átlagos n1élysége 60 cm. 
A temető nagyobbik része a földrajzi adottságok alap-, 
ján valószínCíleg a nyon1vonaltól K-i, EK-i irányban 
található. 

Munkatársak: Nemes Donát, Szabó Eszter, Soós 
Zsolt, Vadász Norbert. 

6. Almásfüzitő, Faktorok 
(Komárom-Esztergom megye) R, Ró 

BASTICZ ZOLTÁN 

Az 1998-ban megkezdett vicus-ásatást 2007 augusztusá
ban két héten át folytattuk a település Odiavum-Azaun1 
castellumától DNy-ra eső területén. Az idei szezonban 
70 n12 nagyságú terület feltárását végeztük el teljes 
rétegmélységig, további 36 n12-t idő hiányában csak 

részlegesen bontottunk ki. Cél az 1998-ban megnyi
tott, de teljes mélységig be nem fejezett szelvényeink 
feltárása volt. Az 1-2. szelvényekben nagy kiterjedésű 
kavicsos-köves felület jelentkezett, an1it az akkori inegfi
gyelései nk alapján útnak tekintettünk. A következő évek 
feltárásai során a fenti réteg folytatásával az 1998. évi 
feltárási területhez csatlakozó szelvényekben azonban 
nem találkoztunk. 

Az utat 1998-ban egy helyen átvágtuk, melyben 
vékony kavicságyra fektetve törtkő alapozás jelentkezett. 
Felette 10-15 cm vastagságú kavicsréteget és helyenként 
újabb kősort figyeltünk meg. A rétegsor vastagsága az 
5,5 n1 hosszú n1etszetfalban változó, n1iután a réteg 
részint inodern kori bolygatásnak esett áldozatu l. 

Az 1. szelvény K-i felében az átvágott rész alatt egy , 
ENy-DK-i irányú árok rajzolódott ki. A 2. szelvényt újból 
megnyitottuk és az 1. szelvény A-B metszetfalára n1erő
legesen tanúfalat hagyva átvágtuk a kavicsos felületet. 
Az 1998. évi megfigyeléseinkhez hasonló rétegződést 
tapasztaltunk. A metszetfalban kirajzolódott az ú t szer
kezete, kettős törtkő alapozással. Az út kavicsrétegébó1 
számos lelet, elsősorban kerámia került elő. Igencsak 
nagy számban találtunk különféle fémleleteket, többek 
között vas lándzsahegyet, bronz lószerszámcsüngőket. 
A kavicsozásba építési törn1eléket, fehér festésű vako
lat- és kisebb-nagyobb teguladarabokat is beledolgoztak. 
Az utat a kavicsozásból előkerült terra sigillata anyag 
alapján a 2. sz. végére, a 3. sz. elejére keltezhetjük. 
További tisztázást igényel azonban, hogy az út két idő
rendi fázisa vajon párhuzamba állítható e az épületek 
kőperiódusainak keltezésével, vagy esetleg ezektől tel
jesen független, késó'bbi telepjelenség. A kérdés annál is 
inkább jogosan vetődik fel, miután az idei ásatás során 
kirajzolódott, hogy a 22-23. és a 25„ 27. szelvényekben 
jelentkező kavicsréteg ennek az útnak a folytatását al
kotja. A fenti szelvényekben a kavicsréteg részint a falak 
felett és az épületek belsejében is jelentkezett, an1i azt 
az elképzelésünket erősíti meg, hogy az utat az épületek 
elplanírozása után építették. 

Az eddigi ásatási területtó1 K-re eső 46. szelvényben 
a bontást azon a szinten függesztettük fel, ahol szintén 
egy kavicsos útfelület jelentkezett. Ez az útszakasz bekö
tött az 1-2. szelvényben jelentkező úthoz. Az 1. szelvény , 
nagy kiterjedésCí kavicsos felszíne ugyanis az ENy-DK-i , 
irányú útszakasz és a hozzá becsatlakozó ENy-DK-i 
irányú útszakasz csatlakozását rajzolta ki. A 46. szel-, 
vény kavicsos rétege az ENy- DK-i irányú út folytatását 
alkotja. A terület erőteljes inodern kori bolygatottsága 
n1agyarázza, hogy a feltárt terület középső 30-40 n1-es 
sávjában az utat nen1 tudtuk megfigyelni. 

A 2/a szelvény kavicsrétegének elbontását követően 
kirajzolódott az 1998-ban észlelt árok Ny-i folytatása. 
Az árok a római kori település legkorábbi fázisából 
való, an1i az 1. sz. végére-2. sz. elejére keltezhető és a 
palánkperiódus időszakát képviseli. 

Ugyancsak a település korai időszakához sorolható 
az a téglalap alakú, lekerekített sarkú lakógödör, mely-
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, 
nek E-i fele a 2/ a szelvény D-i felében jelentkezett. Laza, 
mindössze 10-15 cn1 rétegvastagságú betöltéséb61 nagy 
mennyiségű nyers színű és szürke kerámia, számos 
mécsestöredék és egy caliga talpának vasszegecsei ke
rültek elő. A lakógödör egyik legjelentősebb lelete egy 
15 cm magasságú terrakottaszobor töredéke, melynek 
a feje hiányzik. 

A római kori rétegek rézkori objektumokat bolygat
tak meg, an1i azt eredményezte, hogy a római réteg alján 
a két korszak leletanyaga együttesen jött a felszínre. 
A római rétegek alatt három őskori cölöplyukra és két 
kisebb gödörre bukkantunk, ezek leletanyaga szórvá
nyosnak bizonyult. 

7. Alsópáhok, Pa ptag 
(MRT 1. k., 1/Li lh.) 
(Zala megye) R, B, Ró 

HORVÁTH FRIDERIKA 

2007. november 12. és dece1nber 13. között próbafeltá
rást végeztem a 462/ 1, 462/ 2, 462/ 3 hrsz. ingatlanokon 
termálhotel építését megelőzően. A megkutatandó kb. 
30 OOO m2 nagyságú területen 14 kutatóárkot jelöltem 
ki, ezek összterülete 3000 m 2 volt. Összesen 68 régészeti 
objektum került elő, n1elyek többsége hulladékgödör, 
építményekhez tartozó alapárkok és cölöplyukak. 1800 
m2 felületen a feltárást befejeztük, 1200 m2 területen 
az objektu~okat visszatemettük, feltárásukat kés6bbre 
halasztottuk. 

A próbafeltárás területe a Hévízdomb Ny-i lejtőjén, 
a Páhoki-pataktól K-re eső részen 121 és 112 m közötti 
Balti szint feletti magasságon helyezkedett el. Az ob
jektumfoltokat átlagosan 50-70 cm mélységben, löszös 
altalajban, a szántásréteg alatt sikerült megfogni. 

Az előkerült objektumok több mint fele őskori, a 
késő rézkori badeni kultúra, valamint a késő bronzkor 
(urnan1ezős kultúra) és a rón1ai kor időszakába sorolható 
telepjelenség (hulladékgödrök, kemence, épületekhez 
tartozó cölöphelyek valamint alapárkok) . Az MRT által 
a terepbejáráson észlelt „római telep falainak kő- és 
téglaanyagát" nen1 sikerült megtalálni, viszont az 1/ 6 
számon említett péceli kultúrához tartozó telep nyomát 
sikerült lokalizálni. 

A jelenlegi részleges megfigyelés mellett is kijelent
hető, hogy az őskori objektumok és leletek a vizsgált 
terület K-i és középső részén, n1íg a római objektumok 
és leletanyag a terület K-i - az egykori vízmederhez 
közelebb eső részén - koncentrálódtak. 

Az ásatás során feltártunk egy a badeni kultúra 
időszakába sorolható sírt, valamint egy szétdúlt római 
téglasírt is. 

A késő rézkor időszakára keltezhetőbadeni kultúrá
hoz tartozó hulladékgödör alján (110 cm mélyen) került , 
elő a bal oldalára fektetett, megközelít61eg E-D tájolású, 
zsugorított, melléklet nélküli női csontváz. A hulladék
gödör aljára „dobott" test nagy valószínűséggel a más te
lepeken is megfigyelt jelenség, a halotti áldozati kultusz 

egyik eleme. Az elhunyt korát és a halál pontos okát a 
kés6bbi antropológiai vizsgálatok tisztázhatják. 

A téglasírból kis számban állat- és embercsontok 
valamint 2 kevéssé jellegzetes fazék szürke oldaltöredé
ke került elő. A sír struktúráját a rombolás miatt nem 
lehetett pontosan megállapítani. A téglasír oldalát a 
területre je1len1ző „lapos kővel" valamint homokkővel 
rakták ki és tegulával fedték. Sajnos, a sír fedésének 
technikáját (sátortető vagy lapos szerkezetű) és a sír 
pontosabb korát a pusztítás miatt nem lehet megha
tározni. A római téglasír előkerülése nem n1eglepő, 
hiszen a 19. sz. második felében ezen a területen római 
téglasírt találtak, melyet az akkor előkerült mázas korsó, 
karperec valan1int Nagy Konstantin érmek a 4. századra 
kelteztek. Valószínű, hogy a területen további téglasírok 
eló1<:erülése várható. 

Az ásatás területe nem érintette az 17 /2 számon 
tartott „I-Iévízdomb nyugati lejtőjén nyitott kőfejtők 
környékén" elterülő késő népvándorlás kori temetőt. 

A temető, amely a mai Alsópáhok-Hévíz összekötőúttól , 
E-ra helyezkedik el, a próbafeltárás tanúsága szerint nem 
húzódik D-i irányba, a Paptag-dűlő területére. 

8. Alsózsolca, Simárd 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) R?, B? 

HAVASI BÁLINT 

2007. július 26-án helyszíni szemlét tartottam a lelóbe
lyen. A terület a betonelemgyártól a 37. sz. főút felé 
vezető m(fút n1entén található, az ongai csavargyárhoz 
futó vasúti sínek után bal oldalon, a Sin1árd terület 
Ny-i részén, 1240 m-re a 37. sz. főút kereszteződésétó1. , 
A terület egy markáns domb, 114 m magas, E-D-i , 
irányú, E-ról egy földút, D-ró1 pedig a vasúti sínek ha-
tárolják. A dombnak legmagasabb része 100 m hosszú, 
ezen található a régészeti lel6bely. A területen őskori 
cserépdarabokat, paticsdarabokat és pattintott köveket 
találtunk. A cserépdarabok jellegtelenek, homokkal 
soványítottak, feltehetően a réz- vagy a bronzkorhoz 
tartoznak. A lelóbely 940 m-re DDK-i irányban található 
a Bene halma n.evű neolit lelóbelytó1. 

LENGYEL GYÖRGY 

9. Arka, Bán-hegy 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Pa, B 
2007. július 4-én a Lillafüredi kísérleti régészeti napokra 
készülve pattintásra alkalmas kőzeteket kerestünk a 
zempléni hidrokvraci tforrások területén. , 

A Bán-hegy nev(í területtó1 EK-i irányban található 
kiemelkedésen pattintott hidrokvarcitdarabokat talál
tunk, melyekkel néhány őskori cserépdarab is eló1<:erült, 
közöttük bronzkoriak. A pattintott kőeszközök zöme 
jellegtelen, bármelyik pattintott kőeszközt készítő régé
szeti korszak emléke lehet. Egyetlen kőeszköz sorolható 
pontosan régészeti kultúrához, egy szeletai babérlevél 
alakú hegy. A darab törött, pattintás közben tört el, 
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nyersanyaga a térségben találh8tÓ kékes árnyalatú 
hidrokvarcit. /\l eletek arra utalnak, hogy a hidrokvarcit
gyCíjtés a területen lcgalúbb a felső paleolitikum kezde
tével n1egi nd u I L. 

LENGYEL GYÖRGY - SzoLYÁK PÉTER 

1 0. Arnót, Répás-a lja 
(Borsod Abaúj-Lemplén megye) Sza, Á 
2007. deccn1bcr 7-én helyszíni sze1nlét végeztünk a 
Répás-dCílő Ny-i oldalán tervezett ipari övezetben. A te
rület don1borzati adottságai alapján feltételeztük, hogy 
cn1beri megtelepedésre alkalmas lehetett a környezet. 
Az Arnót-Sajópálfala út n1ellett húzódó terület teljes 
felszíne réti jelleglí növényzettel fedett. Fó1eg a középső , 
és E-i szakaszokon viszonylag nagy felszíni leletinten-, 
zitást tapasztaltunk császárkori, valamint Arpád-kori 
kerámialeletek formájában. 

11. Babócsa, Basakert 
(Somogy megye) Á, Kk 

SZÖRÉNY! GÁBOR ANDRÁS 

A Basakert területén az 1980-as években dr. Magyar Kál
mán vezetésével folytak ásatások. A 2007. évi megelőző 

feltárás azért vált szükségessé, mert a sáncon jelenleg 
is átvezető út helyére egy gyalogoshidat szándékozott 
építeni a helyi önkormányzat. Célunk volt a sáncárok 
eredeti mélységének n1egállapítása illetve a tervezett 
gyaloghíd vonalába eső objektumok, esetleg a sánc 
megn1aradt faszerkezetének feltárása. 

2007. augusztus 6-10. között dolgoztunk a lelóbe
lyen. Először a tervezett híd vonalában kotróval átvágtuk 
a két sáncot a sárga altalajig, majd géppel illetve - az alsó 
részén - kézzel megkerestük a sáncárok alját. A két sánc , 
alatt a sárga altalajban 9 objektumot: több Arpád-kori 
kerán1iát és tégladarabokat tartaln1azó gödör inellett - a 
belső sánc külső, árok feló1i részén - két sekély, a sán
cárokkal nagyjából párhuzamosan haladó, sekély árkot 
találtunk. Ez utóbbiak tartozhatnak a sánchoz, a többi 
objektum korábbi lehet annak n1egépítésénél. 

Munkatárs: Molnár László technikus. 

12. Bag, Peres-dű lő 

(MRT 13. k. 3-4. lh .) „ 
(Pest megye) 0 

MOLNÁR ISTVÁN 

A több n1int másfél évszázada ismert régészeti lelóbely 
területén ipari park kialakítását tervezte a helyi ön
kormányzat. Ezzel kapcsolatban a területen helyszíni 
szemlét tartottam, amelynek során kiderült, hogy a 
lelóbely D-en, az eddig ismertnél valamivel nagyobb. 
A lelóbely jelenleg ismert határán kívül, az Egres-pa
taktól D-re, az M3 autópálya és a patak között félúton 
egy kb. 20-25 n1-es körzetben néhány jellegtelen, de 
kétségtelenül régészeti korú, kézzel formált (őskori?) 

cserepet gyűjtöttünk. A felszíni nyomok alapján nem 
lehet n1egállapítani, hogy a Peres-dCílői lelóbelyhez 
tartozó kiszántott objektum nyomait találtuk meg, vagy 
pedig egy új, eddig isn1eretlen lelóbellyel kell itt számol
nunk. Ideiglenesen a 4/a számot adtuk neki. 

A területró1 korábban Czajlik Zoltán4 és Miklós 
Zsuzsa (publikálatlan) készített légi fotót. Erró1 kiderül, 
hogy a terület közvetlen közelében, illetve rajta keresz
tül húzódik egy szokatlanul nagyméretű, feltehetően 
őskori, ismeretlen funkciójú hármas körárokrendszer. 
Ennek kis része érinti az ipari park területét, de fó'ként 
azt a területét, ahol a már isn1ert Peres-d(ílői (3-4.) 
lelóbely fekszik. 

13. Baja , Bajaszentistván 
(Bács-Kiskun megye) Kk, Kú, Tö 

KULCSÁR v ALÉRIA 

2007. augusztus 6-án terepbejárást végeztem az 511. sz., 
Baját elkerülő főút nyo1nvonalát, 200 m széles sávban. 

1. lelónely: A főút 156+000-156+150 km-szelvény , 
közötti szakaszán, Bajaszentistvántól E-ra, a Kertészet 
néven nyilvántartott régészeti lelónelytó1 K-re, egy , 
napraforgótábla E-i sarkában, 150 m átn1érőjCí körben 
meghatározhatatlan korú, és a kora újkorra (17-18. 
század) datálható kerámiatöredékek kerültek elő, recens 
törn1elékkel együtt. 

2. lelónely: A főút 156+400 kn1-szelvényével egy 
magasságban, a nyomvonaltól Ny-ra, Bajaszentistvántól , 
EK-re egy kb. 100 n1 átmérőjCí, 8-10 m n1agas homok-, 
don1bot figyeltem meg. A domb E-i részén szőlőt tele-
pítettek, D-i részét napraforgótábla érintette, a domb 
teteje kimaradt a művelésbó1 . A domb tetején újkori 
törn1elék mellett isn1eretlen korú, illetve késő középkori 
kerá1niatöredékeket gyűjtötten1. 

3. lelónely: A főút 157+950 km-szelvényénél, a Mül-, 
ler-tanyától E-ra, a nyomvonal egy kb. 150x100 111-es 
homokdombot vágott. f\ domb egy lucernás közepén 
en1elkedett, a domb tetején a növényzet nagyon ritka 
volt, a D-i részen egy sáv frissen volt szántva. A domb
tetőn, illetve a szántásban, a hon1okos altalajon újkori, 
esetleg török kori és isn1eretlen korú kerámiatöredéke
ket, paticsot gyűjtötten1. 

A felszíni leletek szóródása egyik lelóbel yen sen1 
volt intenzív. 

14. Bakonszeg, Remete-tó 
(Hajdú-Bihar megye) U, R?. Sza, A 

REMÉNYT LÁSZLÓ 

2007. július 2-20. között tervezett szabadidő központ 
helyén, három épület és a szennyvíztároló területén 

4 CzAJLIK Z.: Légi régészeti kutatások J\11agyarországon 2002-ben. 
In: Régészeti kutatások Magyarországon - Archaeological Invest
igations in Hungary 2002. Budapest, 2004. 164., ·i. kép. 
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mintegy 420 n12-en végeztünk megelőző feltárást. Ennek 
során összesen 41 objektumot tártunk fel, közülük kettő 
nem bizonyult régészeti jelenségnek. 

Egy kis kerek, sekély gödör képviselte egyedül az 
őskort. ValószínCíleg a neolitikumra, vagy a rézkor első 
felére keltezhetjük. · 

A rón1ai császárkori szarmata településhez 20 objek
tun1 tartozott. Sikerült feltárnunk egy lekerekített sarkú, 
téglalap alakú, félig földbe mélyített, két középső oszlo
pos házat. A feltárt három kerek kútból kettő betöltésé
nek felső részébó1 - a kerán1ia- és állatcsont-töredékek 
mellett - nagy mennyiség{í égett paticstöredék került 
napvilágra. Ezekhez 16 kerek, többnyire méhkas alakú 
tárológödör tartozott. 

A területen a késő avar időszakban (8-9. sz.) is volt 
egy település, melynek 13 objektumát tártuk fe l. A két, 
félig földbe inélyített téglalap alakú ház sarkaiban ke
rültek elő a kemencék. A településrészletet behálózták 
az U-keresztmetszetCí, fekete humuszos betöltésű árkok, 
melyekbó1 tízet sikerült rövidebb-hosszabb szakaszon 
kibontanunk. Mindössze egyetlen erre az időszakra 
keltezhető gödör került elő. 

Öt objektum keltezése, kerámiaanyag hiányában, 
kérdéses maradt. 

Munkatársak: Tímár Boglárka régészhallgató, Tóth 
Mihályné és Balogh Csaba technikusok, Tóth Miklós 
rajzoló. 

DANI JÁNOS - SZOLNOKI LÁSZLÓ 

15. Bakonya-Begykuta, Mokrád-dűlő 
(Baranya megye) Ró? 
2007. augusztus 13-án régészeti leletn1entést végeztünk a , 
lelónelyen, ahol az ENy-DK irányú földút K-i oldalában 
levő vízelvezető árokban egy en1beri combcsontot mosott 
ki az esővíz. Sírfoltot vagy beásás nyon1át nen1 találtuk. 
A váz Ny-K irányítású volt, nyújtott testhelyzetű, mel
lél<letet nem találtunk. A váz hossza 142, a vállszélesség 
41 cm volt. Az alsó állkapocs a bal váll alatti bordák he
lyén volt. A kézfejek, a lábfejek, a jobb láb, a jobb alkar, a 
bordák, a lapockák, a csípő és a gerinc hiányoztak. Fogai 
kopottak voltak és hiányosak. A koponya a jobb vállra 
dó1t. A hiányzó csontokat és az állkapcsot valószínűleg 
a vízn1osás mozdította el. A rövid csontváz és kopott 
fogak együttese öreg emberre utal. A közelben található 
római villa (Bakonya-Csucsa) és a néhány n1éterre levő 
római kori vízvezeték alapján esetleg római kori marad
ványokra gondolhatunk. A csontokat dokumentálás után 
a BMMI Régészeti osztályára szállítottuk. 

16. Baks, Temetőpart 
(Csongrád megye) B 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2006 őszén egy 20 tárgyból álló, késő bronzkori, szét
szántott bronzdepót gyííjtöttünk össze a lelónely frissen 
tárcsázott felületének egy pontján. A kincsleletet hitele-

sítő ásatást 2007. július 9. és augusztus 8. között végeztük 
az EL TE Régészettudományi Intézete és a szegedi Móra 
Ferenc Múzeun1 együttmCíködésében. Célunk az volt, 
hogy tisztázzuk a felszínre került eszközök valós lelet
összefüggését, valamint n1egvizsgáljuk, hogy rejtőznek-e 
további bronzeszközök a föld alatt. 

A 2006-ban előkerül t bronzegyüttes helyén egy 
20x20 n1éteres kutatószelvényt jelöltünk ki. A kincslelet 
helyén, a n1élyebb rétegekben a depó újabb tárgyait 
találtuk n1eg: bronzsarlókat, tokosbaltákat. Ide rejtették 
el az ásatás egyik legszebb leletét, egy apró agyagedény
két, inely 14 darab, finoman díszített aranykarikát 
ta rtaln1azott. 

Ezzel párhuzamosan a lelónely 28 hektáros terü
letének inegközelító1eg a felét 50x50 méteres négyze
tekre osztottuk és az így kapott felületeket fémkereső 
műszereinkkel átvizsgáltuk, az előkerülő bronztárgyak 
pontos helyét térképen rögzítettük. Ezzel a módszerrel 
csaknem 1 OOO szórvány bronztárgyat találtunk a szántott 
rétegben. A tárgyak az egykori település felszínén nem 
egyenletesen szóródtak szét. Legszebb leleteink egyike 
egy díszített pengéjű, tömör markolatú bronzkard négy 
összeillő darabja volt, de tokosbaltákat, tűket, késeket, 
nyílhegyeket, öntó1epényeket és más eszköztöredéket 
is sikerült összegyííjtenünk. 

A szisztematikus leletgyűjtés eredményként az 
1. depó helyétó1 15-20 méterre újabb bronzkincsre 
(2. depó) bukkantunk. A szántás által megbolygatott, 
széthúzott együttes csaknem 30 tárgyat tartalmazott: to
kosbaltákat, sarlókat, nyersanyagrögöket és fűrészeket. 
Itt is egy kutatószelvényt nyitottunk a szétszóródott 
bronztárgyak fölé. 

A kutatás során a két depó helyén kívül még három 
olyan helyet találtunk, ahol a bronztárgyak az átlagosnál 
nagyobb sCírűségben fordultak elő. Ezeken a helyeken 
kisebb kutatószelvényeket jelöltünk ki, hogy tisztázzuk 
a fémtárgyak koncentrációjának okait, de újabb depóra 
már nem bukkantunk. 

Az 5 kutatóárokkal összesen 650 m2-felületet kutat
tunk át. A feltárt méhkas alakú gödrök, amorf gödör
komplexumok egy kivételével a Gáva-kultúra időszakába 
sorolható objektun1ban a l<lasszikus halon1síros kultúra 
változatos formaspektrumú kerámiaanyaga került elő, 
egy pecsétlős fejű tű és egy fűrészpenge kíséretében. 
Sikerült tisztáznunk, hogy mindkét bronzkincset a késő 
bronzkori településen belül rejtették el. Előkerülési he
lyükön az egykori házakhoz tartozó cölöplyukakat, az 
épületek környezetében ásott terménytároló és agyagki
termelő gödröket találtunk. A gödrök betöltésében lévő 
összeégett házfaltapasztások, olvadt kerámiadarabok, 
nagy mennyiségCí szénné égett gabonaszem és hamus 
föld arra utalt, hogy a telepet fennállása alatt egy na
gyobb krízis érte. A késő bronzkori telep valószínűleg a 
kora vaskor idején is lakott volt. Erre a Basarabi-kultúra 
jellegzetes bekarcolt motívumaival díszített cseréptöre
déke, egy vasból készült tokos balta és néhány jellegzetes 
keleti típusú bronz szíjelosztó utalt. 

• 



RÉGÉSZETI KUTATÁSO K M AGYARORSZÁGON 2007 

• 
Munkatársak: Váczi Gábor régész; Bacskai István, 

Bacskai Zsolt, Dankó Szabolcs, Kalla Bálint, Sándor Lajos 
technikusok; Bíró Péter, Bodnár Csaba, Füzesi András, 
Kalli András, Koll er Beáta, Lamm Flóra, Nagy Nándor, 
Pa[1r Ferenc, Soós Eszter, Szilágyi Márton, Tóth Farkas 
Márton régészhallgatók. 

SZABÓ GÁBOR 

1 7. Ba latonfü red, Ba laton utca (Hrsz.: 3837I 11 -12) 
(Veszprém megye) B 
2007. május 7-18. között a fenti telken próbafeltárást 
végeztünk, a 2006. évi próbafeltárás kiegészítéseként. 
A 3837 /11 hrsz. telken új régészeti objektum nen1 
mutatkozott, illetve szórvány régészeti leletanyag sem 
került elő. A 3837 /12 hrsz. telken a humuszolás után 
kirajzolódtak a 76-90. sz. objektumok foltjai, illetve a 
korábban a kutatóárokkal csak félig feltárt 34. és 46. 
sz. objektumok fel nem tárt részletei. Az objektumok 
egy cölöpös szerkezetlí épületre utalnak. Régészeti 
leletanyagot csak két cölöplyukban találtunk - durva, 
rossz minőségCí bronzkori oldaltöredéket illetve kevés 
égett paticstöredéket. 

p ALÁGYI SYL VIA 

18. Ba latonfü red , Balaton utca (Hrsz.: 6196/ 1) 
(Veszprém megye) B 
2007. szeptember 11-14. között próbafeltárást és szak
felügyeletet végeztünk a telken. Egymástól 2 m-re, 3 , 
db 2 m széles és 9,25 m hosszú EK-DNy-i kutatóárkot 
jelöltünk ki. A tisztítás során szórványosan került elő 
néhány bronzkori kerán1iatöredék. Az úszómedence he
lyének megtisztítása után a köves-kavicsos, világosszürke 
felületen két nagy1néretű őskori gödör jelentkezett. 
Tisztításuk során kerámiatöredékeket gylíjtöttünk be. 
A garázs tervezett helyének megtisztítása után, mely 
során szintén kerültek elő szórványként őskori kerámia
töredékek, újabb objektumfoltok mutatkoztak. 

19. Ba latonfűzfő, e l kerü lő út 
(Veszprém megye) B, Ró, A 

CSIRKE ORSOLYA 

2006. február 15. és április 21„ ill. szeptember 18. és 
december 2„ majd 2007. február 26. és április 28„ ill. 
július 2. és szeptember 3. között a Veszprém Megyei 
Múzeun1i Igazgatóság a Balatonflízfőt elkerülő út nyom
vonalán megelőző feltárást végzett. A régészeti n1unka 
2006-ban 33 336 m2-t, 2007-ben 5584 n12-t érintett, 
ennek során 2006-ban 260, 2007-ben 61 objektumot, 
valamint a római kori település négy kőépületének 
részleteit tártuk fel. 

2006-ban a település bronzkori objektumai közül 
árkok, kemencék (a hozzá tartozó munkagödörrel), 
több agyagnyerőgödör ill. felszíni építményekre utaló 
cölöplyukak kerültek elő. 

A 71. sz. út és az elkerülő út találkozásánál kialakí
tandó körforgalom területén 4 római kori épületet ill. 
annak részleteit, egy kerítésfalat, valamint egy kutat 
sikerült meghatározni. A rétegviszonyok alapján két, 
egy korai, 2. századi és egy késői, 4. századi periódust 
különíthetünk el. Az átépítések kisebb-nagyobb n1ér
tékben valamennyi épületet érintették. A III. sz. épület 
helyiségeinek egy részét terrazzopadlóval burkolták. 
Az előkerült leletanyag rendkívül gazdag és változatos. 
A nagy mennyiségű kerámiaanyag mellett gyakoriak 
voltak az érmek (ezen belül valószínűsíteni lehet az 
1. sz. ház III. helyiségében egy edényben elrejtett 4. 
századi éremegyüttest). Feltűnő a terra sigillaták nagy 
száma. A vasszerszámok, vaseszközök, félkész fibulák 
fém1negn1unkáló műhely(eke)t feltételeznek. A korai 
rétegekhez köthető egy báziskő, és egy hárn1as vas 
drótköteggel átkötött kőnehezék is. , , 

A munkaterület EEK-i sávjában három késő avar 
kori sírt is feltártunk. Mellékleteik között kerán1iaedény, 
bronzveretek, bronzkarika, vastöredékek, ill. íjcsont 
maradványai voltak. 

2007-ben a munkát nagymértékben nehezítette, 
helyenként lehetetlenné tette a feltörő talajvíz. Az 
objektun1ok nagy hányadát képező, viszonylag kevés 
leletanyagot tartaln1azó anyagnyerőgödör és árok a 
már korábban feltárt bronzkori telephez tartozott. Az 
objektumok között, szórvány jelleggel, néhány kora 
római leletanyaggal (közte Faltenbecher, terra sigillata, 
festett kerámia) keltezhető gödör is előkerült. 

CSIRKE ÜRSOLYA - PALÁGYI SYLVIA 

20. Balatongyörök, golfpálya 
(Zala megye) U, B, Ró 
2007. április 2. és május 21. között régészeti szakfel
ügyeletet láttam el a golfpálya (max. 50 cm mélységű) 
humuszolásának munkálatainál. Ennek során neolitikus 
(DVK), bronzkori (urnan1ezős kultúra) valamint római 
kerámiatöredékek, szentgáli pattintott kőeszköz- és 
magkőtöredékek, valamint teguladarabok kerültek elő. 

A leletek térbeli szóródása alapján nagy valószínlíséggel , 
sikerült megállapítani a leló'hely EK-i, K-i szélét. 

21. Ba latonkenese, Sándor-hegy 
(Veszprém megye) U, Kö 

HA v ASI BÁLINT 

2007. július 7-én terepbejárást végeztünk régészeti 
hatástanulmány készítéséhez. 

Sándor-hegy 1. (MRT 2. k. 8/ 16 lh.): Az egykori 
Sándor falu helye, a1nely 11. századi alapításától kezd
ve a 17-18. századig folyamatosan a Veszprém-völgyi 
apácakolostor és jogutódjai (győri jezsuiták, tanulmányi 
alap) birtoka volt. A falu a Rákóczi-szabadságharc idején 
pusztult el. Régészeti kutatása eddig nem történt meg. 
Június 7-én rendkívül rossz megfigyelési körülmények 
között az MRT által említett felhagyott bányát sikerült 
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azonosítanunk a terepen. A bánya Ny-i oldalából egy 
késő középkori edény peremtöredékét gyCíjtöttük. 
A lel6nely központi része feltehetően a bányától Ny
ra eső lapos do1nbtetőn - a Margit-forrás és a bánya 
közötti részen - lehetett. Nyilván a közeli Margit-forrás 
biztosította az itt él61< vízszükségletét. A lel6nely talán 
a bányától K-re eső don1btetőn is folytatódhat, kiterje
désének pontos behatárolása nem sikerült. 

Sándor-hegy 2. (MRT 2. k. 8/ 17 lh.): Újk61<ori, a 
lengyeli- és a vonaldíszes kuitúrához tartozó lel6nely. 
Felszíni megfigyelésekb61 ismert, régészeti feltárása 
eddig nem volt. A rendkívül sűrű és n1agas növényzet 
miatt a lel6nely megközelítése sen1 Balatonkenese, se1n 
Balatonf(ízfő felől nem sikerült. A lel6nelyet csak távo
labbról fényképeztük le. A lel6nely a Margit-forrástól 
Ny-ra eső lapos dombtetőre valószínűsíthető, pontos 
behatárolása lehetetlen volt. 

22. Balatonszemes, Bagolyvár 
(Somogy megye) Kk, Kú 

RAINER PÁL 

2007. június 18-25. között n1egelőző feltárást végeztünk 
az egykori Törökvár területére tervezett fürdőn1edence , 
és pavilon helyén. A telken álló régi (1. sz.) épület ENy-i , 
sarkától Ny-ra 5 m-re és attól E-ra 2,5 m-re lévő területen 
jelölték ki a tulajdonosoknak készülő fürdőmedence 
DK-i sarkát. Ez egyértelmCíen a 16-17. századi török , 
erődítmény ENy-i sáncának területére esett. A DK-i 
házsaroktól 2,5 m-re tlíztük ki az 1. sz. kutatóárkunk 
alappontját. A t61e K-re és Ny-ra kin1ért 1-1 m adta , 
az 1. sz., E-D-i irányú, 15,85 n1 hosszú kutatóárkunk , 
szélességét. Feltárásunk során a DK-i cövekt61 E-ra 7,3 

, 
in-t6110,3 m-ig egy 3 m széles, égett paticsos réteg E-i 
részén, kívül, 44-45 cn1-es mélységben téglák kerültek 
elő. Találtunk egy 27x13x6 cm-es téglát is, de ennél 
vastagabb és szélesebb típusok is voltak. Nagyon sok 
paticsot figyelhettünk meg, többet vessző-, azaz sövény
lenyomatokkal. Szabálytalan formájú kövek is a felszínre 
kerültek. A nagyon sok állatcsont mellett különböző 
kerámiát: belül zöld és barnan1ázas, kívül vonalkázott 
dísz(í bögre-, fazék- és tál töredékeket (oldalakat, al
jakat stb.), valamint barbotinos technikával díszített 
peremeket találtunk. A törmelékb61 egy vaspatkó és 
vaszabla is a napvilágra került. A rábontásból, D-r61 
8 m távolságra, a partfaltól Ny-ra 70 cm-re az égett, 
paticsos részb61 egy 0,5 n1 hosszú és 15 cm vastag égett 
gerenda darabja került elő. A Ny-i 1,5 m széles rábontás
ban, 30-50 cm-es mélységben a humuszos, törmelékes 
talajban állatcsontok, kerámia: piros peremtöredékek, 
fekete vastag aljtöredékek, piros gyümölcstál oldala, 
nagy fazékalj, oldal- és füldarabjai voltak. Ez volt a 
vár pusztulás utáni elegyengetésének a rétege, amely 
alatt egy égett, paticsos objektum (ház?) maradványa 
létezett. Ez a paticsos réteg Ny-on egyenetlenebbül és 
magasabban mutatkozott. Az itt megtalált égett réteg 
egy 90x60 cn1-es foltban jelentkezett. 

Az 1. sz. kutatóárokban és a Ny-i, a K-i rábontásban 
el61<erült török kori objektun1 (összeon1lott ház?) réte-, 
gét átmetszettük E-D-i és Ny-K-i irányban; 27 cm-es 
mélységben egy tapasztott, sima ag-yagréteg és egy 93 
c1n-es átn1érőjű folt (gödör?) nyoma látszott. Felszedtük 
az égett gerenda kb. 0,5 m hosszú és 20-25 cm széles 
maradványát is. 

A Ny-i sáncoldalhoz tervezett pavilon helyének 
kutatásakor a 2. és a 3. sz. szelvényben csak lépcsők, 
azaz teraszok kihagyásával kutattuk a sánc esetleg 
nlegn1aradt szerkezetét. A 2. sz. szelvény K-i falánál 
megfigyelhettük a Ny-i sánc n1etszetét. Az 1 n1 vastag 
humuszos, növényzettel borított feltöltés alatt egy 1,5 m 
vastag hon1okos és agyagos feltöltés volt. Jól látszott, 
hogy csupán a sánc alsó része, épített szakasza maradt 
meg. A különböző védművek, az esetleges összetartó 
faszerkezet még nyo1nokban sem jelentkezett. Sőt a sánc 
külső, Ny-i oldalából is elhordtak 111ár legalább 1 m-t. 

A 3. sz. szelvény D-i metszetében a DNy-i saroknál 
2,5 m-es mélységig ástunk le. Itt megtaláltuk a sáncárok 
feltöltésének legelső fázisát. Itt, az árok legn1élyebben , 
lévő ENy-i részébó1 a feketés talajból tégla, patics da-
rabjai kerültek elő. (Ezek a vár maradványainak azon 
elbontási részéb61 szárn1azhattak, amelyeket a még 
nyitott sáncárokba dobáltak.) Ez a bontási szint má
sutt, így n1ár az 1. sz. kutatóárok 20- 30 cm-es legfelső, , 
helyenként többréteglí feltöltési szintje alatt, így az E-i 
részen (ÉNy-i sarokban!) még n1élyebben lévő égés-gö
dörben is el61<erült. Ezek az égési rétegek utalnak a vár 
pusztulására, valamint az utána történő elbontásokra, 
például a napjainkig történő építkezésekre, amelyek
nek során többször is feltölthették a vár belsejét és 
sáncárkait is. 

Az 1. sz. kutatóárkunk legfelső rétege alól a második, 
a 40-60 cn1-es mélységig lenyúló feltöltési rétegekb61 
el61<erült 17. századi kerámia, állatcsontok a vár utolsó 
időszakából szárn1aznak. A paticsos objektum (ház?) 
alapjában lévő sározásos padlószint és a fölötte fekvő 
égett gerenda a várnak a végső pusztulásához, vagyis 
1683-hoz köthető. 

A források szerint a palánkvárat az ekkor eln1ene
külő török őrség maga gyújtotta fel. 

Munkatárs: N. Hrotkó Zsuzsanna. 

23. Balmazújváros, Ipari park 
(Hajdú-Bihar megye) Szk, Á 

MAGYAR KÁLMÁN 

2007-ben a Hortobágyi Nemzeti Park 72 km elektromos 
légkábelt földkábelre cserélt. A város DNy-i szélén a 
régi ten1ető mellett húzódott a nyo1nvonal. Az előzetes 
terepbejárások alkalmával ezen a területen nem észlel
tünk régészeti jelenséget. A földmunkák közben azonban 
több nagyméretlí objektum sötét foltját és 3-4 kemence 
maradványát figyeltük meg. 

A közel 300 n1 hosszú nyon1vonalszakaszon összesen 
45 régészeti objektumot regisztráltunk. A megelőző fel-
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tá rást augusztusban végeztük. J\ feltárt jelenségek közül , 
3·1 szkíta, 14 J\rpád-kori. 

J\ szl~ fta objcktu ni ok a teljes szakaszon n1egfigyel
heL6k volta k: 28 többnyire nagyn1éretCí, mély tárológö
dör 6s vcrcn1 rn e llctt 2 kutat és egy kemencét tártunk 
fel./\ lclctgazdag gödrökbó1 sok kerá1niatöredék1 patics
darab és á llatcsont került napvilágra. A két nagyméretű, 
lele tszegény, n1ély kútban semmilyen bélés nyon1át nen1 
észle ltük. 1\z agyagból tapasztott nagy1néretű kemence 
platnijába csontdarabok voltak beágyazva. , 

J\ 7 A rpád-kori gödörben fó1eg cserép bogrács- és 
fazékdarabokat találtunk. A 3 jól kiégett, agyagból ké
szített kemence sütőfelületébe ebben az időszakban is 
kerán1iadarabokat, állatcsontokat tapasztottak. Az egyik , 
J\rpád-kori gödör közelében 4 szabálytalanul elhelyez-
kedő cölöplyuk nyomát figyeltük meg. A nyomvonal , 
E-i része egy régi, mára már részben feltöltődött folyó-
n1edret keresztezett, n1elynek mindkét magaspartján , 
slí rlísödtek az Arpád-kori jelenségek. 

A lelónely egy ÉK- DNy irányú hosszú háton talál-, 
ható. Kiterjedésének E-i és D-i szélét a legszélső feltárt 
objektumok adják n1eg, K-i oldalát egy 600-700 n1 
hosszú és 300-400 m széles, náddal sűrlín benőtt n1o
csár határolja. A lelónely Ny-i széle n1ára már teljesen 
elpusztult. Az ingovány túlsó oldalán olyan alacsony, 
vizenyős, szikes rét található, ahol nem találtuk nyomát 
régészeti jelenségeknek. A lelónely K-i irányban tovább 
húzódik a régi ten1ető egész területén. 

Munkatársak: Fehér Mónika régészhallgató, Balogh 
Csaba ásatási technikus, Rák Rezső fotós. 

SZOLNOKI LÁSZLÓ 

2.li. Ba lmazújváros, Nyári-járás, Kecske-erdő 
(Hajdú-Bihar megye) Sza, A 
2007 júniusában egy hodályhoz tervezett juhfürösztő 
111edence földmunkái során régészeti leletek kerültek 
elő, amit bejelentettek a Déri Múzeun1 Régészeti osz
tályának. Ez alapján végeztünk június 26. és július 11. 
között leletn1entő feltárást, ami mindössze kb. 53 m2 

nagyságú területre terjedt ki. Osszesen 20 objektumot 
különítettünk el, melyek közül 12 (különböző n1éretű, 
többnyire kerek, méhkas alakú tárológödrök) a római 
császárkori szarmata (2- 3. századi) településhez volt 
köthető. A gödrökbó1 elsősorban kerámia- és állatcsont
töredékekbó1 (köztük terra sigillata töredékek is) álló 
gazdag leletanyag került elő. 

Egy félig földbe mélyített téglalap alakú ház és egy 
trapéz keresztn1etszetű árok a késő avar időszak (8-9. 
sz.) településéhez tartozott. A jellegzetes korongolt, 
hullámvonaldíszes fazekak mellett kézzel formált, bel
sőfüles cserépbogrács töredékei is előkerültek. 

Hat objektum nem tartalmazott keltező értékű 
leletanyagot. 

Munkatársak: Tóth Mihályné technikus, Tóth Mik
lós rajzoló. 

DANI JÁNOS 

2 5. Balmazújváros határa 
(Hajdú-Bihar megye) U, R, Sza, Á 
A Hortobágyi Nen1zeti Park 72 km elektromos légkábelt 
cserélt földkábelre a „Natura 2000" progran1 keretében. 
A tervezett nyon1vonal több régészeti lelónelyet érintett, 
n1elyek területén a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igaz
gatósága 2006- 2007-ben megelőző feltárást végzett. , 

Daru.csorda-járás: A Keleti-főcsatornától E-ra, a Da-
rucsorda-kút puszta területén 2007. szeptember 13-24. 
között végeztük a feltárást. A lelónely védett legelőn 
helyezkedik el egy mélyedésben. A kivitelezési munkák 
közben az érintett szakaszon 5-6 sötét objektumfoltot 
észleltünk a kábelárok oldalában és sok őskori/neolit 
kerámiadarabot és állati csontokat találtunk a kitermelt 
földben. A nyomvonal közel 250 m hosszan haladt ke
resztül az A VK telepen, melynek 10 objektumát tártuk 
fel. A megfigyelt jelenségekbó1 7 gödör, 2 piskóta alakú 
cölöphely és 1 kút. A 2,5 m átmérőjCí, kerek, befelé 
sz(íkülő falú kútnál semmiféle tartószerkezetet nen1 
tudtunk megfigyelni. A gödrök változó mélységlíek és 
változó méret(íek voltak. Leletanyaguk nagyon gazdag, 
rengeteg kerámia töredéket, állatcsontot, paticsdarabot, 
orsógombot, csonteszközöket és obszidiánt találtunk. 
Ez a neolit telep valószín(íleg szorosan összefügg a 
2006-ban feltárt Darucsorda-kút III. sz. lelónely ob
jektumaival, melyek a most észlelt gödröktől 300 m-re 
D-re jelentkeztek. 

Génmegőrzőtelep: A Tiszacsege felé vezető országút 
jobb oldalán, a Hortobágy-folyó jobb partjához közel " 
található a Hortobágyi Nemzeti Park génn1egőrzőtele
pe. A földmunkák közben 2007 augusztusának elején 
több sötét foltot észleltünk a kiásott kábelárok oldalá
ban. Többszöri vizsgálódásunk ellenére sem találtunk , 
leleteket a kitern1elt földben, de az ároktól EK-re lévő 
magasparton, amely több száz méter hosszan húzódik 
a Hortobágy-folyó jobb partján, nagyon sok őskori és , 
Arpád-kori kerámiadarabot figyeltünk 1neg egy védett 
marhalegelőn. Az árok n1ásik, DNy-i oldalán erdő 
található, ezért ezt a részt nem tudtuk megvizsgálni. 
Valószínű, hogy a kábelárok a lelónely DNy-i részét 
érintette. A feltárást 2007. augusztus 29. és szepten1ber 
7. között végeztük. A hun1uszolás után 10 objektun1 sötét 
foltja jelentkezett a csaknem fehér színű, szikes altalaj
ban. A kibontott objektumok közül 7 tartaln1azott kora 
n1eghatározására alkalmas leleteket: egy neolit (A VK) 
település jelenségei kerültek napvilágra. Feltártuk 2 
épület és 5 árok maradványait, melyekbó1 sok kerámia, 
patics és néhány állatcsontdarab került napvilágra. Két 
csak állatcsontokat tartalmazó árok és egy gödör korát 
nem lehetett meghatározni. A lelónely - a felszínen 
észlelt leletek alapján - több száz méter hosszan folyta
tódik a Hortobágy-folyó jobb partján mindkét irányban, 
szélessége pedig 100-200 m között változik. 

Kisszeg I.: 2007. február 28. és május 16. között a 
Hortobágy-folyótól D-re, a Kisszeg nev{í határrészen vé
geztünk n1egelőző feltárást. Két régészeti korszak 79 ob
jektumát tártuk fel. A 25 újkőkori objektun1 az alföldi vo-
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naldíszes kerán1ia kultúrájának településéhez tartozott. 
A leletszegény árkok n1ellett a többnyire nagyn1éretCí, 
mély neolit gödrök és egy tekintélyes méretCí, lefelé 
szűkülő kopolyakút nagyon gazdag leletanyagot, ren
geteg kerán1iatöredéket, állatcsontot, obszidián- és 
csonteszközöket tartalmazott. Az egyik sekély, kerek 
gödörben egy zsugorított, jobb oldalán fekvő csontvázat 
találtunk, amely a jobb kezénél talált obszidiánpenge 
és a lábai tájékán fekvő kerán1iatöredékek alapján szin
tén újkőkori. Napvilágra került egy rón1ai császárkori 
(szarmata) település, valamint a DK-i szélén található, 
vele egykorú temető 44 objektuma: 3 lekerekített sarkú 
négyzet alaprajzú, sekély gödríí veremház mellett 5 árok, 
22 gödör és 2 kopolyakút. A csekély felület(í feltárás , 
által érintett, nagyrészt rabolt, D- E-i tájolású sírok közül 
kettőt vett körbe körárok. A sírokban a rablások ellenére 
gazdag leletanyagot, kerámiaedényeket, orsógombokat, 
bronz- és vasékszereket, fibulákat, rón1ai ezüstpénzeket 
és rengeteg gyöngyöt találtunk. A feltárt objektumokból 
10 nem tartalmazott a kora meghatározására alkalmas 
leletanyagot. 

Május 2-22. között a MOL-vezeték nyomvonalán 
végeztük el a inegelőző feltárást. A lelőhely sérül t 
részén neolit és szarn1ata jelenségeket figyeltünk meg 
és összesen 75 objektumot tártunk fel. A 31 újkőkori 
objektum az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának 
településéh ez tartoz6tt. Az egyetlen őskori sírt tnég 
2006 decemberében leletn1entettük. Az ovális, sekély 
sírgödörben egy felnőtt bal oldalán fekvő, zsugorított 
testheJyzetCí, n1elléklet nélküli csontvázát találtuk. 
A település objektun1ait 7 leletszegény árok, 7 cölöplyuk 
n1ellett 17 többnyire nagyn1éretű, leletgazdag gödör 
képviselte. A gödrökben nagyon sok kerá1niatöredéket, 
paticsdarabot, kevés állatcsontot és néhány kő-, obszi
dián- és csonteszközt találtunk. A szarmata település 
29 objektu1nát és az attól DK-re található, vele egykorú 
ten1ető 12 sírját bontottuk ki ezen a szakaszon. Egyet
len lekerekített sarkú négyzet alaprajzú, sekély gödrCí 
veren1ház inellett 3 árkot, 2 cölöplyukat és 23 vern1et, 
gödröt tártunk fel. Leginkább ez utóbbiak bizonyultak 
leletgazdagnak, sok kerán1iatöredék, paticsdarab, ál-, 
latcsont került elő beló1ük. A 12 n1egközelító1eg D- E-i 
tájolású sír nagy része rabolt volt, de ennek ellenére sok 
n1ellékletet: ezüstpénzt, fibulákat, bronz- és vasékszere
ket, késeket, övcsatokat, gyöngyöket, kerámiaedényeket 
találtunk. 

Kisszeg III.: A Hortobágy-folyótól D-re, Kisszeg
pusztán, a városi tejgazdaság növendékmarha telepének 
területén 2007. szeptember 14. és október 3. között 
végeztük el a feltárást. A lelóbely védett legelőn, egy 
alacsony földháton található. A földkábel kivitelezési 
n1unkái közben az érintett szakaszon 10- 12 sötét ob
jektum foltját észleltük a kábelárok oldalában és sok 
szarmata kerámiadarabot, en1beri és állati csontokat 
találtunk a kitermelt földben. A nyomvonal közel 200 m 
hosszan haladt keresztül egy szarmata telepen és érin
tett két rézkori ten1etkezést is. Az első rézkori sír sekély 

ovális gödrében csak egy kerán1iaedényt és 3-4 nagyon 
rossz megtartású, kisméretű emberi csontot találtunk. 
A n1ásodik sír szintén ovális, sekély sírgödrében egy 
jobb oldalán fekvő, zsugorított testhelyzetű csontvázat 
figyeltünk meg. A csontváz kezei n1ellett 3 kerán1ia
edény került napvilágra. Mindkét sír nagyon n1agasan, 
közvetlenül a gyepet alkotó növények gyökerei alatt 
helyezkedett el, ezért a gépi hun1uszolás nagymértékben 
rongálta azokat. A szar111ata telep 36 objektumát tártuk 
fel. A megfigyelt jelenségekbó1 4 cölöplyuknak, 2 rövid 
ároknak, 29 veremnek, gödörnek bizonyult. Fó1eg a , 
lelónely E-i és D-i végén kibontott gödörobjektumok 
bizonyultak rendkívül leletgazdagnak: rengeteg kerá
n1iatöredéket, olykor csaknen1 teljesen ép edényeket, 
sok állatcsontot, paticsdarabot, kerán1ia orsógombokat, 
egy vaseszköz korrodált darabját, őrlő- és fenó'köveket 
tartahnaztak. Az egyik szarmata gödörben egy emberi 
csontváz koponyáját és vázcsontjait figyeltük n1eg, 
a.melyeket, elhelyezkedésük alapján, a lágy szövetek 
elbon1lása után utólag dobáltak az objektumba. Két 
objektum a leletei alapján újkorinak bizonyult, 1 pedig 
nem tartalmazott a kora meghatározására alkalmas le
letanyagot. A 200-250 m átmérőjCí lelóbely valószín(íleg 
az egész magaslatot elfoglalja. 

Magdolna: A várostól Ny-ra alig 1 km távolságra, a 
Magdolna nevCí határrészen található lelóbelyen 2007. 
augusztu s 27-30. között végeztünk feltárást. A kis 
alapterületű lel6bely egy védett legelő közepén, alig 
50-60 n1 átmérőjű, alacsony kien1elkedésen található. 
A kiásott nyon1vonal éppen a kien1elkedés közepén húzó
dott végig. Az 50-60 cm széles, 100-120 cm n1ély kábel
árokban egymástól alig 4-5 m távolságra két 1-2 m széles 
objektun1 foltja jelentkezett. A don1bocska f(ível borított 
felszínén és közvetlen közelében se1nn1ilyen régészeti 
leletet nen1 lehetett észlelni, de a sötétbarna betöltésű és 
a környező világosszürke, szikes talajtól jól elütő objek
tu1nokból egy sötétkék színCí üvegpasztagyöngy és több 
tucat szarn1ata kerámiatöredék került elő. Két közepes 
rnéret(í, n1éhkas alakú, lapos fenekű szarn1ata veren1 
került napvilágra, n1elyekben sok kerán1 iatöredéket, 
állatcsontot és néhány paticsdarabot találtunk. 

Nádfeldolgozó I.: A várostól ÉNy-ra, a jelenlegi te
metővel szemben 2007. augusztus 31. és szepten1ber 7. 
között végeztünk feltárást. A kis alapterületű lelóbely 
egy legelő szélén található a nádüzen1 Ny-i oldalánál. 
Az üzemet közelítő kábelárok oldalában 5 sötétebb folt 
jelentkezett. Ezek közül 4 újkori ároknak bizonyult. Az 
üzen1 kerítéséhez legközelebb észlelt 5. sötét foltról a fel
tárás közben kiderült, hogy egy neolit település 3 egymást 
metsző objektuma. Leletei alapján az alföldi vonaldíszes 
kerámia kultúrájához tartozó jelenségekbó1 2 kisméret(í 
gödörnek bizonyult, núg a 3. valószín(íleg egy kút lehe
tett. Mindhárom objektumban nagyon sok paticsdarabot, 
kerámiatöredéket és néhány állatcsontot találtunk. 

Nádfeldolgozó II.: A jelenlegi temetővel szemben, 
az üzem DK-i oldalánál, közvetlenül a kerítés mellett 
húzódott a kábelárok. Az árokból kitermelt földben 2 sö-
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tétkék, hasáb alakú üvegpasztagyöngyöt, valamint több 
en1beri koponyát és vázcsontot vettünk észre augusztus
ban. A n1unka több megszakítással augusztus 23. és ok
tóber 1. között tartott. Az érintett nyomvonalszakaszon 
összesen 4 szarmata sírt és két körárok részleteit tártuk 
fel. A kábelárok 3 D- É-i tájolású sírt dúlt fel, melyek kö
zül egyet inár korábban kiraboltak. A szabályos téglalap 
alakú sírgödörben mindössze 2 nagyon rossz megtartású, 
n1ásodlagos helyzetben levőhosszúcsonttöredéket talál
tunk. A másik két női temetkezés rabolatlan volt. Asza
bályos téglalap alakú sírokban fekvő csontvázak nyak-, 
csukló- és lábszárcsontjai mellett nyak- és karláncok, 
ruhaszegélyek nagyon változatos formájú gyöngyeit, 
valamint egy bronz huzalkarperecet lehetett n1egfi
gyelni. Mindkét sírban az elhunytak lábainál egy-egy 
kerámiaedényt találtunk. Az egyetlen nem bolygatott, , 
szintén D-E-i tájolású temetkezés is rabolt volt. Teljesen 
összekeveredett, rossz megtartású maradványai közül 
hiányoztak a koponya, inedence és az alsó végtagok 
csontjai. Ebbó1 a sírból, a n1e1lkas magasságából több 
korrodált vasdarab, az egykori medence tájékáról egy 
vastű, tűzcsiholó kova és egy üvegpasztagyöngy került 
napvilágra. A kábel és védőzónája érintette 2 szarmata , 
körárok E-i felét, de az árkokhoz tartozó temetkezések 
már kívül estek a feltárható területen. 

Nyári-puszta: A Nyári-járás területén 2007. augusz
tus 23-29. között végeztük a feltárást. A leló'hely védett 
legelőn helyezkedik el egy alacsony magaslaton. A ki
vitelezési n1unkák közben az érintett szakaszon 20- 25 
sötét objektum foltját észleltük a kábelárok oldalában 
és sok szarmata kerán1iadarabot és állati csontokat ta
láltunk a kitermelt földben. A nyon1vonal közel 300 m 
hosszan haladt.keresztül a szarmata telepen, n1elynek 
40 objektumát tártuk fel. A megfigyelt jelenségekbó1 
4 cölöplyuk, 1 rövid árok és 35 gödör. Az objektumok 
legnagyobb része n1éhkas alakú gödör, n1elyek álta
lában 1-2 m átn1érőjűek és 0,4-2 m mélyek voltak. 
A településen eló'került leletanyag összetétele nagyjából 
megegyezik a hasonló korú falvak szokásos leleteivel: 
állatcsontok, edénytöredékek, tapasztásdarabok és 
vaseszközök. A kerámia legnagyobb részét a különböző 
n1éretű, kézi korongon készült, homokkal soványított fa
zekak töredékei képezték. Formájuk és n1éretük nagyon 
változatos. A kisméretű pohárkától a hombárig minden 
megtalálható. Színük a vörösessárgától a barnán át a 
szürkéig változott. 

Munkatársak: Kolozsi Barbara régész, Balogh Csa
ba, Szabó Nóra, Tóth Miklós ásatási technikusok, Rák 
Rezső fotós. 

26. Baracs, római tábor 
(Fejér megye) Ró 

SZOLNOKI LÁSZLÓ 

2007. július 2-13. között folytattuk a baracsi rón1ai kato
nai tábor (Annamatia) feltárásának 9. ásatási kampányát 
a PPKE BTK és az Intercisa Múzeum közös munkájának 

keretében. Az idei ásatás során a tábor Ny-i táborfalá
nál tavaly megtalált késő római belső épületfeltárását 
folytattuk, két szelvényben. 

, 
A táborfallal párhuzamos épület K-i és E-i irányban 

folytatódik, ez évben egy helyiségének (1,8xkb. 4 m) 
feltárását végezhettük csak el. Az épület 70 cm széles 
külső falai szárazfalazással készültek, a falban kő mellett 
nagy n1ennyiségben tetőtégla- és őrló'kőtöredékeket is 
felhasználtak, öt kősora n1aradt ineg 80 cm magasság
ban. Feln1enő falai valószínCíleg vályogból lehettek. 
A táborfal tavaly megfigyelt belső földtöltését az épület 
felépítése során itt sem szüntették n1eg. Az épület belső 
válaszfalai jóval keskenyebbek voltak (45 cm), ráadásul 
jóval kisebb alapozási mélységgel. Belső szintjei nem 
maradtak n1eg, újkori talajművelés során megsemmisül
tek. Az épület alatt vastag planírozási réteget találtunk 
Licinius és Constantinus érn1eivel. Utóbbi réteg alatt 
a via decumanához hasonlóan legalább 3 m széles via 
sagularis egy szakaszát tárhattuk fel (K-i szélén egy 
esővíz-elvezető csatornával). Az út nem mindenhol és 
ott is csak vékonyan volt sóderezett, felül egy rétegben 
agyagba rakott kövekbó1, helyenként tetőcserepekbó1 
állt. Utóbbiakat lehabarcsozták. Nagyobb örlőköveket is 
találtunk az útfelületen, n1elyek jól jelzik, n1ennyire kő
ben szegény vidék a Mezőség, így Annamatia környéke 
is. Az utat legalább egyszer m egújították, nagy részen 
az épület építése során felszedték a kövezését . 

Fontosabb leletek: egy az épületfal melletti feltöl
tésben talált rón1ai típusú cikáda fibula, valamint a civil 
lakosság táborba való beköltözésére utaló női leletek a 
késői rétegekbó1 (orsókarika, bronz stylus, gyűr(í stb.). 

Az út alatt a palánkperiódushoz tartozó három 
gödör került elő, amelyek bizonyosan a táboron belül, 
a táborfal közvetlen közelében helyezkedtek el. Ezek 
közül kettőt teljesen feltártunk. Az ovális gödrök átégett, 
faszenes betöltésében gazdag, viszonylag jól keltezhető 
első századi leletanyagot találtunk (terra sigillata és 
mécsestöredékek, erős profilú egygombos fibula). 

Az ásatáso n a PPKE BTK hallgatói mellett a 
nagyszombati és a prágai egyeten1 régészhallgatói is 
közrem űködték. 

27. Bácsalmás, Bács 
(Bács-Kiskun megye) Á 

Kov Ács PÉTER 

2007. július 10-27. között régészeti feltárást végeztünk 
a Bácsalmás-Bajmoki határátkelőhelytől n1integy „ 
700-1000 in-re, egy Arpád-kori településen. Az útépítés 
során átvágták a leló'helynek helyet adó dombhátat is, 
ezért annak megelőző feltárása halaszthatatlanná vált. 
Az útpálya szélesítése mintegy 2000 m2-en érintette a te-, 
lepülés szélét; ezen a területen 30 Arpád-kori, s néhány 
újkori objektumot tártunk fel. Az érintett teleprészen 
fó'ként állattartáshoz kapcsolódó karámárkok részletei, 
illetve a kará1noknál korábbi gödrök kerültek elő. Az 
árkok mindegyikét elvágták már az eredeti út megépíté-
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sekor, a gödröket azonban teljes mértékben feltárhattuk. 
A település az út mindkét oldalán túlterjed. 

28. Bánd, Essegvár 
(MRT 2. k. 13/ 2 lh.) 
(Veszprém megye) Kk 

ROSTA SZABOLCS 

2007. július 25. és augusztus 6. között végeztünk kutatást 
a várban. A feltárás célja arra irányult, hogy a meglévő 
falak pontos iránya, mérete megállapítható legyen, s így 
azokat kellő mértékben felfalazva, kiegészítve állagvéde
lem ben lehessen részesíteni. A 2006-ban három helyen 
n1ár megkutatott K-i várfalat most a DK-i és K-i toron:? 
között, mintegy 20 m hosszan végig kiszabadítottuk. 
A törtkóbó1, egyszerre rakott fal 2 m széles, külső (K-i) 
oldala jóval erőteljesebben elpusztult, n1int a belső, így 
a jelenlegi földbó1 kiszabadított romos falkorona Ny-ról 
K-felé erőteljesen lejt. A belső oldalon a fal átlag 2 n1-rel 
n1agasabban áll, mint a külső oldalon. Kiszabadítottuk 
a K-i torony külső falsíkjait is a földbó1. A torony kül
ső mérete 7,1 m (Ny-K)x6,9 m (É- D). Belső mérete: 
3,15x3,15 n1. Falvastagság: 1,9-2 m. A torony Ny-i olda
lát a K-i várfal alkotja. A torony falazata is erősen pusz
tult, romos állagú, belső oldalán helyenként üregszerií 
nagy kiromlásokkal. A torony K-i fala - hasonlóan a K-i 
várfalhoz - Ny-K-i irányban erősen lejtve omlott ki. , 
A K-i várfal a toronytól E felé folytatódva már csak 1,6 m 
széles. A várfalnál, a toronynál is egyes helyeken, de nem 
teljes hosszon elértük a hegy sziklafelszínét. A kutatás 
során nagyobb mennyiséglí késő középkori (15. sz.-16. 
sz. eleje) mázatlan házikerámia és állatcsont került elő. , 
Erdekesebb apró leletek: üvegtöredékek, szán1szeríjhoz 
való vas nyílhegy, vaskés, béklyó lakat, csontból faragott 
szíjvég, pártaöv bronz kapcsolórésze. 

29. Bátaszék, Kiskövesd 
(Tolna megye) R, Á 

RAINER PÁL 

A területet az M6 autópálya építésekor anyagnyeróbely
nek kívánják felhasználni. A 2007. november 22-én 
végzett terepbejárás során itt a felszínen rézkori és , 
Arpád-kori településnyomokat találtunk, melyek a leg-
utóbbi idóbe bevágott földút partoldalában jól láthatók. 
A terület nagysága 2, 16 ha. 

GAÁL ATTILA 

30. Bátonyterenye-Nagybátony, Vasúti rakodó 
(Nógrád megye) B 
2007. január 19-én helyszíni szemlét végeztünk, melynek 
célja a Patay Pál és Korek József által 1950-52 között 
kutatott késő bronzkori temető helyének lokalizálása, 
illetve kiterjedésének meghatározása volt. A bejárás 
során megállapíthattuk, hogy a temető dombjának a 
vasúti rakodó területére eső részét - ahogy Patay Pál 

korábban beszámolt róla - teljesen elplanírozták és mára 
beépítették. A jelentésekbó1 azonban nyilvánvaló, hogy az 
1950-52-es leletmentés csak az ipartelep egy részét tárta 

, 
fel. Az összesítő térképen jól kivehető a feltárt temető EK-i 
széle, miközben azt K, D és Ny felé nem sikerült lehatá
rolni. Patay Pál leírta, hogy a rakodó K-i és D-i zónájában 
maradtak még urnasírok, de a lelóbely pontos kiterjedését 
nem tudta n1eghatározni. A domborzat alapján úgy nínik, , 
hogy a temető K-i széle talán az Ozdi út vonalában lehet, 
de az ipari telephelyként szolgáló épületegyüttes körül 
felszíni megfigyelésre nincs lehetőség. Hasonlóan prob
lén1ás a lelóbely Ny-i szélének a meghatározása. Ezen a 
területen n1ár a 19. századi vasútépítés is bolygatta a régé
szeti értékeket. A korábbi ásatási jelentésbó1 kiolvasható, 
hogy a lelóbely dombja Ny felé fokozatosan ellaposodva a 
Zagyva árterére fut ki. Ezen a területen a folyami hordalék 
alatt kb. 7,5 m-rel kerültek elő bronzkori sírok. Ennek oka, 
hogy az egykor n1arkánsan kiugró don1bhát környezetét 
az elmúl t három évezredben a Zagyva vastag, agyagos 
hordalék.réteggel töltötte fel. A gyors talajképződés mára 
részben elfedte a domb egykori lábához közeli sírokat. 
A régészetileg „steril" hordalékréteggel való fedettség 
ma már a n1ezőgazdaságilag mlívelt területen sem teszi 
lehetővé a nekropolisz Ny-i szélének terepbejárással való 
meghatározását. A Zagyva mellé tervezett bioerőmű épí
tése különösen indokolttá teszi a temető Ny-i határának 
tisztázását, de ez csak a folyami hordalék eltávolításával 
járó szondázással lehetséges. 

TANKÓ KÁROLY 

3 1. Becsehely- Pola , róm ai katolikus templom 
(Zala megye) Á, Kö, Kú 
A 2006. július- augusztusi kutatást követően5 2007-ben 
n1egkezdődött a polai r. k. templom helyreállítása. En-, 
nek során levertük az Arpád-kori ten1plom belsejében a , 
ten1plon1hajó E-i és D-i teljes falfelületét. Ekkor mindkét 
falon előkerült az egykori boltozott karzat lenyomata. 
A karzat egyértelm(íen a templom építésével egyidős. 
A Ny-i végfalnál és a K-i záródásnál a boltváll figyelhető , 
meg. A D-i falon a karzat fölött előkerült az Arpád-kori 
ablak Ny-i kávája és meghatározható volt az alsó széle. , 
Ezzel a templom három Arpád-kori ablakának helye 
rekonstruálhatóvá vált. 

Munkatársak: Tokai Zita Mária régész és Korcsmá
ros Attila technikus. 

32. Bercel, Mikszáth u tca 
(Nógrád megye) R, B 

v ÁNDOR LÁSZLÓ 

2007. október 1-jén és 4-én szakfelügyeletet biztosítot
tunk gázvezeték-fektetés földmunkálatainál. Régészeti 

5 VÁNDOR L.: Újabb kutatások a becsehely-polai római katolikus 
templomnál. Mííemlékvédelem, LI. (2007) 36- 42. 
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jelenségeket az {1rokszakasz D-i részén találtunk, a 
n1ctszetfalban néhúny gödör látszott. N1aga az utca egy 
laposabb te raszon tal{ilható, n1elynek lábánál egy patak 
fut f)-i irányba. 1\ terasz erősen erodálódott, a szántott 
talajréteg éllau n1úr a lösz jelentkezett. Az árok D-i 
részében talált objektun1ok, illetve a beló1ük kiszedett 
leletanyag alapj{1n a lelóbely azonos lehet a Bercel, 
Dózsa utca 1. vagy Bercel, Répaföldek néven korábbról 
isn1crt l e l őhellyel, n1elynek kiterjedése a korábban azo
nosítottn{d jóv81 nagyobb lehet. 

33. Beregdaróc, Határároktól Ny-ra 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B 

BÁCSMEGI GÁBOR 

2007. április 24-én terepbejárást végeztünk a vezeték 
Gelénes-Beregdaróc közötti szakaszán. A nyo1nvonal 
által érintett területeken - valószínííleg a rossz n1egfi
gyelési körülmények miatt - nem találtunk lelóbelyet. 
Azon kívül, azonban a Határároktól Ny-ra, a beszáradt, 
boronált, kötött barna talajban igen szórványosan talál
tunk cserepeket. Alapvetően egyvonalban és egy kisebb 
területen gyűjtöttük a valószínűleg késő bronzkori cse
repeket. A fentiek n1iatt azonban a lelóbely kiterjedését 
nen1 tudtuk n1eghatározni. A don1borzat sen1 segített, 
mivel egy rendkívül lapos területró1 van szó. 

Munkatársak: Beleznai Gabriella, Nén1eth Andrea, 
Subert Csilla. 

ALtvlÁSSY KATALIN 

3Li. Beregsurány, református templom 
(Rákóczi u. 2) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kk 
2007. május 23-án régészeti felügyeletet végeztünk a 
helyszínen. A református templom kertjének déli keríté
se n1ellett húzott árok kidobott földjébó1 késő középkori 
és újkori cserepeket, lábas aljtöredéket, n1ázas kályha
csen1pe-töredéket és állatcsontot gyűjtöttünk. 

Az árokfalban határozott objektun1nyo1n nem n1u
tatkozott, a helyszín átvizsgálása a nagy fokú beépített
ség és a beruházás jellege n1iatt nem állt 1nódunkban. 

A lelóbely n1ár korábban isn1ertté vált a te1nplon1 fal
kutatása és a cinteren1 ásatása folyan1án, a dokun1entáció a 

r 

Jósa András N1úzeun1 Régészeti Adattárában található.6 

35. Békéscsaba, Alvégi-legelő 
(MRT 10. k. 2 /5 16 lh.) 
(Békés megye) Sza 

P INTYE GÁBOR 

2007. május 11. és június 26. között leletmentő ásatást 
végeztünk a lelóbelyen, agyagbánya bővítését meg-

6 JAM RégAd.: 2001-·142 . 

előzően. Az ásatás előzményeként 2006-ban a lelóbely 
ismert területén kívül, a lelóbely közelében, humuszolás 
közben régészeti szakfelügyeletet tartottunk, melynek 
során szarn1ata kori objektumok foltjait figyeltük meg. 
Ez azt bizonyítja, hogy a lelóbely kiterjedése nagyobb 
a feltételezettnél. A feltárás során két kisebb és egy 
nagyobb méret(í szarn1ata kori gödröt bontottunk ki. 
A leletanyagban szürke, jól iszapolt, korongolt és kéz
zel forn1ált, cseréppel soványított kerán1iatöredékek, 
kevés állatcsont és paticstörn1elék volt. A nagyméretű 
gödör agyagnyerő lehetett, a két kisebb szerepe nem 
derült ki. 

36. Békéscsaba, Kender utca 2Li. 
(Békés megye) H 

N1EDGYESI PÁL 

2007. június 29-én helyszíni szemlét tartottunk helyi 
lakos bejelentése alapján, miszerint házépítkezéshez 
kapcsolódó csatornaásás közben egy koponyára buk
kant. Július 2- 3. között leletn1entő ásatást végeztünk. 
A főépü lettó1 D-re egy 2x2 in-es szelvényt nyitottunk. 
A felső kb. 70 cn1-es felső talajréteg eltávolítása során, 
az alsó világosabb, hon1okos talajban kibontakozott a 
sír Ny-K-i tájolású foltja. Szelvényünket K-i irányban 
kiszélesítettük, hogy a teljes sírfolt láthatóvá váljon. A sír 
bontása közben egyértelművé vált, hogy egy honfoglalás 
kori temetkezéssel állunk szemben. A csontváz szinte 
pontosan Ny-K-i irányban feküdt, nyújtott pozícióban, 
a mai felszíntó1számított107 cm-es mélységben. A me
dencétó1 lejjebb a bal con1bcsont fölött egy vasból készült 
nyéltán1aszos harci baltát találtunk. A jobb con1bcsont 
mellett pedig egy vas nyílhegy került elő. A csontok jó 
állapotban voltak. A koponyát sajnos a csatornaásás 
közben összetö1ték és kiemelték. A csontok felszedése 
közben és a csontváz alatti sírfenék bontásakor rossz 
állapotban lévő vasdarabokat figyeltünk 1neg a két 
combcsont közötti részen. A szétszórtan heverő vasak 
funkcióját nem sikerült meghatároznunk. A lelóbely , 
n1ind a Békéscsaba 106. (szarn1ata és Arpád-kor), mind 
a 107. leló11elyektó1 legalább 80 n1-re található. Egyik 
lelóbelyen se1n bukkantak olyan leletanyagra korábban, 
a1nely alapján honfoglalás kori ten1etőt feltételezhettünk 
volna a közelben. 

37. Bonyhád, Óhegy 
(Tolna megye) Kö 

BóKA GERGELY - MEDGYESI PÁL 

, 
Lakossági bejelentésbó1 értesültünk, hogy az Ohegyen 
- ahol a kutatás már régóta hiába kereste az iváni ben
cés apátság pontos helyét - motocross-pálya építése és 
üzemeltetése során épületmaradványt bolygattak meg, 
és e1nbercsontok kerültek elő. , 

A pályát a Völgységi-patak K-i pa1tján húzódó, E-D-i , 
irányú dombvonulat egyik ENy-ra kinyúló földnyelvén, 
két erdőfolt közti egykori legelőn alakították ki 2006-ban. 
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A tereprendezés során átlagosan 10-20, helyenként 
azonban 50 cn1 inélységben mozgatták meg a földet. Az 
ugratókul kiképzett, géppel összetolt földkupacokban 
2007. november 13-án tartott szemlénken épületbó1 
származó habarcsos középkori téglatöredékeket, emberi 
csontokat találtunk. Az eltávolított föld helyén alapfalra 
utaló habarcsos törmeléket, egy helyen vonalszerűen 
rendeződő téglákat, valamint egy szétdúlt csontvázat 
figyeltünk meg. 

Az épület helyétó1 D-re fekvő erdősávban második 
világháborús lövészárkok nyomát láttuk, an1elyek ásása 
során a hagyo1nány szerint alapfalak kerültek elő. Ez az , 
adat is megerősíti a lokalizálás helyességét. Irott források 
szerint Iván faluban a kolostor mellett plébániatemp
lom, kápolna és kúria is állt. A jelenlegi romterület -
mérete alapján - a kolostorral azonosítható. , 

K. NÉMETH ANDRÁS - ÜDOR JÁNOS GÁBOR 

38. Bölcske határa 
(Tolna megye) Kö, Tö, ú 
2007. október 24-én helyszíni szemlét tartottam a tele
pülés két pontján. 

Köves-szállás: A szentandráspusztai szociális ott
hon kerítésétó1 közvetlenül D-re a felszínt egyenletes 
sCír(íségben - valószínűleg geológiai jelenséghez tartozó 
- fehér kődarabok borították, a domb tetején kis terüle
ten 17-18. századi kerán1iát gyCíjtötten1. 

Örsi-hegy: Lakossági tájékoztatás alapján Bölcskétó1 
Ny-ra, az Örsi-hegy lábánál, a kövesút és a vasút között 
kis kiterjedésCí középkori faluhelyet azonosítottan1 
(valószínCíleg Örsöt). A vasút n1enti kis kiemelkedésen 
igen sűrCín kövek jelentkeztek, amelyek valószínűleg 
újkori objektumhoz tartoznak. 

39. Budapest, 1. Jégverem utca 5. 
Kk 

K. NÉ!vIETH ANDRÁS 

2007. július 17. és augusztus 22. között garázsépítést 
megelőző régészeti feltárást folytattunk a telken, a 
felújítandó ház előtti kertben. , 

A terület E-i harmadában egy 15. században épített, 
hegyoldalba vájt pince n1aradványait találtuk meg. Fa
lai kavicsos rnészhabarccsal tapasztott törtköves falból 
álltak, melynek K-i, tehát az utcafronton lévő falának 
n1integy 80 cm magas csonkját tártuk fel. Déli falát a 
17. században elbontották, ennek csak falkiszedési árka 
n1aradt meg, valamint két nagyméretű, hasáb alakú 
kő, melyek lépc„sőként funkcionálhattak. A pince Ny-i 
falának visszabontott csonkját egy meszesgödör vágta , 
el hosszában, E-i falát nem ismerjük, a kert kerítésének 
betonalapozásakor megsemmisült. A pince terének 
feltöltésében 16-17. századi kerámiával keltezett föld 
volt. Alatta egy igen komoly, nagyméretCí kó1apokból 
(márga) rakott járófelü let h(lzódott, amit a leletek ta
núsága szerint a 16. sz. első felében készítettek. Ez alatt 

egy ugyanilyen kó1apokból rakott csatorna futott, amely 
valószínűleg a pince falán kicsapódó rétegvizeket csapol
ta le. Ennek elbontása után találtunk rá a pince eredeti, 
a 15. sz. második felében készült beásási szintjére. Ekkor 
a járófelületet vékonyan elkent fehér agyag alkotta. 
A terület közepén egy 18. században rakott törtköves 
udvarszintet vagy kapualjat találtunk. A terület D-i 
harmadát egy 18. századi építésCí ház alapozása foglalta 
el. Itt régészeti jelenségeket nem találtunk, mert a 19. sz. 
folyamán a talajszintet legyalulták a kert kialakításakor. 
Ekkor bontották el a 18. században épült házat is. 
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Munkatárs: Szabó Dénes régésztechnikus. 
BENDA JUDIT 

fiO. Budapest, 1. Lovas út fi 1. - Várfok utca 2. 
Kk, Tö 
A fenti szán1ú saroktelken 2007. inárcius közepétó1 július 
végéig végeztünk feltárásokat. A terület a középkorban 
Buda Tótfalunak nevezett külvárosához tartozott. A mai 
Várfok u tcát a középkorban Tótfalu utcának nevezték. 
Ez az utca vezetett a Szombat kaputól a Tótfalu kapuhoz, 
melyet a törökök Mészáros kapunak neveztek. Buda 
1686-os visszafoglalásakor a Várhegy északi hegyoldala 
szinte teljesen elpusztult. A n1egmaradt épületeket az 
1700-as évek elején lebontották és a terület csak a 19. 
században épült be ismét. A régészeti kutatásokra azután 
került sor, hogy a korábban itt álló házat lebontották. 
A régészeti leletanyag alapján a 13. századtól laktak a 
környéken. A hódoltság korából, a 16- 17. századból pe
dig egy 112 síros temetőrészletet sikerült feltárnunk. 

Munkatárs: Kondorosy Szabolcs technikus. 

fi 1. Budapest, 1. Nyugati várkert 
Á, Kk, Tö 

BENCZE ZOLTÁN 

2007. június 7. és július 19. között a Budavári Palota 
Csikós udvarára tervezett mélygarázs kivitelezésével 
párhuzan1osan, két ütemben telj es régészeti feltárást 
végeztünk. Mivel a garázs a tervek szerint az udvart le-, , 
záró E-i kortinától E-ra, az úgynevezett Nyugati várkert 
területén is folytatódik, ezen a részen két szondát nyitot
tunk, majd teljes feltárást végeztünk. Az elsődleges cél a 
Csikós udvar K-i oldalán, a támpilléres várfal n1ellett futó , , 
Arpád-kori árok E-i folytatásának tisztázása volt, melynek 
maradványait az erős újkori bolygatás ellenére sikerült 
azonosítani. Bár a Csikós udvar területén is megfigyelhető 
volt a várhegy, és ezzel együtt az árok szintesése D felé, ez 
a Nyugati várkertben n1ég erőteljesebb volt, nen1 egész 50 
n1-en belül több mint 2 in szintkülönbséget mértünk. Az 
újkori és a n1odern bolygatások n1iatt teljes szélességében 
sehol nen1 találtuk meg a vonalát, pontos irányát sen1 ál
lapíthattuk n1eg, s az előző években megfigyelt Ny-i oldali 
sánc is teljesen elpusztult ezen a részen. A délebbre ta
pasztalt utak nem jelentkeztek, egy helyen találtunl< csak 
gyér, köves felületet. Betöltése, s az előkerült leletanyag 
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jellege azonban teljesen n1egegyezett a Csikós udvaron , 
tapasztaltakkal: /\rpád-kori keránuatöredékek, nagyobb 
rnennyis6gCí állatcsont, s kevés vastöredék jellemezte. , 
/\ 111cgclé5zé.5 években talált török kori település E-i foly-
tat{1s{ll nen1 találtuk, de az újkori bolygatásban jelentős 
n1ennyiségCí török kerámia volt. 

Li2. Budapest, 1. Rác fürdő 
LT, Kö, Tö 

TóTH ANIKÓ 

2007-ben a fürdőtó1 DK-re eső területet tártuk fel. A Gel
lért-hegy lejtése miatt a hegy feló1i részen teljesen fel 
tudtuk tárni a területet, míg az Ördög-árok felé erősen , 
lejtő terepen az E-i részen már nem értük el az altalajt. Az 
ásatás érdekessége volt, hogy a kelta és a török kori objek
tun1okon túl, nagy mennyiséglí 14-15. századi leletanya
got tartaln1azó jelenséget is találtunk. A kelta korszakhoz 
tartozóan gödröket tártunk fel. A középkori leletanyagot 
elplanírozva találtuk meg a török kori járószint alatt. 
Nagy mennyiségű kályhacsempe (köztük Anjou-lilion1os 
darabok) került felszínre. A török kori objektumok között 
egy házat enilitenék meg, amelynek fa padlója felett vörös 
paticsos on1ladéka n1ellett a !zemeskályhájának omladé
kát is n1egtaláltuk. Sajnos a világháború során kialakított 
rézsú'ben került felszínre, így teljes mérete és formája 
nen1 volt megállapítható. A történeti objektun1okon túl 
megtaláltuk az újkori fürdőépület enllékeit is, melyeket 
a kivitelezés során teljesen elbontottak. 

Li3. Budapest, 1. Szentháromság tér, 
Mátyás-templom 
Kö 

PAPP ADRfENN 

2007. május 7. és noven1ber 29. között végeztünk régé
szeti kutatást a területen. Az első ütemben a ten1plon1 , 
ENy-i részén, a Béla-torony előtti szakaszon történt meg 
a templon1 szigetelését és a közművek lefektetését n1eg
előző régészeti feltárás. Ezen a területen 8 csontvázat 
és a korábbi években dokun1entált kavicsos útszintet, 
valamint a Mátyás-templom mellett álló újkori épületek 
alapfalait sikerült megfigyelni. Az egyik közműárokban 
egy középkori ken1ence platniját tártuk fel. 

A második ütemben a templo1n K-i és D-i részén 
dolgoztunk a beruházáshoz köthető csatornaárkok nyom
vonalában. A templom fala mellett húzódó árokban 
csontvázak és középkori falak kerültek elő. Közvetlenül 
a jelenlegi útburkolat alatt már kerültek elő sírok, és a 
sziklafelszín mélységét61 függően több rétegben tártuk fel 
a középkori templom körüli temetkezést. Míg a D-i olda
lon 2 m mélységben, addig a K-i oldalon a Halászbástya 
közelségében 40 cn1 n1élységben találtuk meg a sziklát. 

A kedvezőtlen feltételek ellenére megfigyelhető volt 
a D-i oldalon, hogy a sírok több sorban és több réteg
ben helyezkedtek el, és nem csak az újkori közmCívek 
beásásaival, hanem olykor már a rátemetkezéssel is 

megbolygatták a vázakat. A sírok általában melléklet 
nélküliek voltak, a több mint 260 csontváznál csak igen 
kevés esetben találtunk mellékletet (rózsafCízér, inedál, 
franciakapocs) . Némelyik temetkezésnél - megfigyelése
ink alapján - koporsós eltemetést feltételezhetünk. 

A templomtól D-re, egy feltehetően egykor hozzá 
csatlakozó, vastag középkori, kób61 épült alapfal hosz
szabb, K-Ny-i irányú szakaszát tártuk fel, a Ny-i szaka
szon egy saroktámpillérrel, ett61 K-re egy a fal D-i, külső 
síkjához csatlakozó, szintén nagy1néretű támpillérrel. 

Munkatársak: Terei György, Bencze Zoltán régészek, 
Böröczky Blanka technikús. 

B. NYÉKHELYI DOROTTYA 

Lili. Budapest, 1. Toldy Ferenc utca 32-36. 
Kö, Tö 
2007. augusztus 22. és november 16. között n1egelőző 
régészeti feltárást végeztünk a 800 m2-nyi terület közel 
213 részén, lakóház építését megelőzően. A inunka 
megkezdésekor a beton feltörése után kiderült, hogy 
csak csekély vastagságú újkori feltöltéssel kell számol
nunk, n1ely alatt közvetlenül a 14-15. századi rétegeket 
figyelhettük meg. 

Legkorábbinak a terület Ny-i részén található, fel
tételezhetően köves útszintet n1ondhatjuk. Minden n1ás 
objektum vágta ezt az útréteget. Az általunk vizsgált 
területen két kút került elő, az első szerkezet nélküli volt, 
aljáról két 14. századi fazék került elő. A n1ásik feltárása 
statikai okok miatt csak 2008-ra fejeződik be, ennek olda
lát deszkákkal bélelték ki. Ennek a betöltésében 3 darab 
ép, 15. századi fazék került elő. A terület K-i részén egy 
gerendaház kőalapozását találtuk nleg. A köveken meg
figyelhető volt a talpgerendák falenyomata. A középső 
részen összedó1t kályha nagyszá1nú szürke, tál alakú 
kályhaszen1 töredéke került elő. A legkésóbbi középkori 
objektum az a szabadon álló ke1nence lehetett, mely 
vágta a ház kőalapját. A kemencénél két planírréteget 
tudtunk elkülöníteni. 

A leletanyag gazdagnak inondható, a keránua fó1<ént 
a 14-15. századra, a kályhaszen1ek a 15. századra datál
hatók. A késóbbi díszkerá1nia közé tartoznak a fajansz 
edénytöredékek, és ekkori a gyertyatartó is. Ezenkívül 
nagy szán1ban került elő üvegtöredék, bronztárgy. Ez 
utóbbiak közül kien1elkedik egy feliratos gyCír(í töredéke, 
és egy könyvsarokveret. Számos késtöredéket találtunk, 
közülük a legszebb a fa-, csontnyelű díszkés. A terület
ró1 előkerült számos pénz a 14. századtól a török korig 
datálható. 

]'EREI GYÖRGY 

Li 5. Budapest, II. Frankel Leó út 
Császár fürdő, Lukács fürdő, Malomtó-Törökfürdő 
Tö, Kk 
A részletes tanulmányt lásd a kötet 63. oldalán! 

p APP ADRIENN 
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46. Budapest, II. Kacsa utca 15-23.; Ganz utca 16. 
Á, Kk, Tö 
2007. június 11-tó1 folytattuk a megelőző régészeti feltárást 
a fenti telkeken, a középkori Szentpétennártír külváros
ban, amely újabb nagy felülettel gazdagitotta a középkori 
Buda Váralja településrészének régészeti topográfiáját. , 

A Ganz utca E-i oldalát egy 20 . századi építkezés so-
rán erősen, szinte altalajig megbolygatták, ezért itt csak 
néhány török kori és 16. századi hulladéktároló gödör 
alsó részének megfigyelésére volt lehetőség. Az egyik 
objektun1 alján, a gödör szélénél körben kis átmérőjű 
karónyomokat figyeltünk n1eg. A terület többi részén , 
csak két kisebb Arpád-kori épület csekély padlótöredéke 
került elő. Ezek valószínűleg az épületek hátsó részeinek 
maradványai lehettek, amelyeket az utcafront újkori 
és 20. századi beépítése nem bolygatott meg. Az egyik 
padlórészlet felületéró1 14. századi pénz került elő, 
azonban ezt az épületrészletet és az egész területet is 
át- n1eg átvágták a nagyméretű és nagy n1élységű török 
szemétgödrök. A kályhaszemek és a mindennapokban 
használt kerán1iaedények töredékei inellett egy szinte 
ép kiöntőcsöves kancsó, két ép talpas tál, egy ép talpas 
csésze, két persely, valamint több, különböző stíluscso
portba osztható fajansztöredék - egyik egy rhodoszi 
stílusú tálka töredéke - jelzi ennek a korszaknak a tárgyi 
emlékeit. Ezeken felül itt is találtunk újkori pincema
radványokat, valamint háron1 újkori kutat is. 

A Kacsa utca 19-23. sz. telkeken igen gazdag le-
letanyagot és sűrCí városi beépítettséget találtunk. Az , 
Arpád-kori megtelepedésre utalnak azok a lakóépület-
részletek, melyeket sikerült feltárnunk. Itt a jelenlegi 
utcára meró1egesen két ház részletei kerültek elő. A Ny-i , 
épület sárga agyagpadlóját sikerült megfigyelnünk, E-i 
felében egy tüzelónely maradványait, valószínűleg a 
faszerkezetes épület tartóoszlopának helyével. A K-i 
épület agyagpadlójának csekély n1aradványai kerültek , 
elő, azonban ennek az objektumnak az E-i és Ny-i olda-
lán volt egy L-alakú, kóoó1 rakott fala, amelynek É-D 
irányú szakaszát egy késő középkori gödör vágta. A ház 
K-i oldalát egy újkori pince vágta, így teljes kiterjedését, 
valamint a fal további részleteit nen1 tudtuk megfigyelni. 
Ezen a két házon kívül a Ny-i épülettó1 nyugatabbra szin
tén jelentkezett egy L-alakú kőfal, azonban ezt szintén 
vágta egy újkori pince, pontos kiterjedését és funkcióját 
nem isn1erjük. Az épületekben és környezetükben több 
kisebb-nagyobb kör, illetve ovális alakú gödör került nap-, 
világra. Az épületektó1 E-ra, az egykor volt telkek hátsó 
részén K-Ny irányú vízelvezető árkokat találtunk. A késő 
középkor időszakából lakóépület nyomait nem tudtuk 
n1egfigyelni, de a folyamatos megtelepedésre utalnak az 
e korszak leletanyagát megőrző hulladéktároló gödrök. 

A terület török kori betelepültségének nyomai a 
nagyméretlí és igen mély gödrök, an1elyek nagy szám
ban kerültek elő a területró1. Az innen előkerült leletek 
a korszakból ismert kerámiaanyagot jól reprezentálják: 
számos talpas tál töredéke, ún. bosnyák kerán1ia, kor
sótöredékek, valamint inind gödrökbó1, mind török kori 

rétegbó1 izniki fajansztöredékek. Ezeken felül a Kacsa , 
utcai terület ENy-i oldalán egy kőalapfalú, agyagpadlójú 
török ház részlete is napvilágot látott. Az épület DNy-i 
sarkánál, ahol a ház fala is beomlott, egy nagy átmérőj (í 

gödörbó1 egy összedó1t török kályha kályhaszemei, egy 
restau rálható talpas tál és török fajanszcsésze töredékei, 
valamint nagy mennyiségű faanyag került elő, utóbbiak 
egy része tetőzsindelyként volt azonosítható. 

A Kacsa utca 15-17. sz. telkek terü letén a gépi föld
munka után elég kevés ásatási felület n1aradt, mivel az 
újkorban épült pincék a terület kétharmadát elpusztí
tották. A telkek hátsó felére jellemző objektumokat (el
sősorban szemét.gödröket, árkokat, illetve két házvéget) 
tártunk fel. Az újkori pincék mellett két kőfalazatú kutat 
és négy szó1őmagbetöltésű vermet doku1nentáltunk. 

A török kori szen1étgödrök igen változatos képet mu
tattak. Feltártunk különféle inélységíí (1-5 m), kerek és 
négyzetes alakú gödröket, valan1int sekély vern1eket, me-
1 yeket az 1684-86 között itt állomásozó császári csapatok 
ástak és használtak pöcegödörként. A 7. sz. (17. századi) 
szen1étgödör mélyén egy különös inódon teljesen épen 
n1aradt üvegpalackot találtunk. A halványzöld szín(í -
német területen készült - palack egy tekintélyes n1éret(í 
falloszt mintáz. (Az illusztrációt lásd a borító belső fülén!) 
Az 5 n1 mélységet is elérő 19. sz. gödör alsó két méterén 
épen n1egn1aradt az ácsolt gerendaváz, ennek alapján 
feltételezhető, hogy kút.ként használták. Betöltésében 
ép edények és ineglepően sok szépen festett tányér tö
redéke volt, amely ebben a korszakban inég ritkaságnak 
szán1ított. Területünk legdélebbi szélén egy karóvázas, 
könny(íszerkezetCí épület leégett omladékát bontottuk ki. , 
Az EK-i sarokban pedig egy agyaggal tapasztott falú ház 
déli felét, melynek sárga agyagpadlója volt. Megtaláltuk 
a délró1 nyíló ajtó forgatótengelyének alapkövét, amely 
egy másodlagosan felhasznált, át.faragott, 15. századi 
nyíláskeret (kapu szárköve) volt, amely gazdag díszítése 
n1iatt jelentősebb egyházi építn1ény része lehetett. 

A 15-16. századot kevés leletanyagot tartalmazó 
szen1étgödrök és egy kőfalazatú kút képviselte. Jelentős 
objektumnak szán1ít viszont a 29 . sz„ a 14. század első 
felére datálható veren1pince. Beásása felül kör alakú 
volt, fenekén viszont négyzetes alaprajzot n1utatott. 
Járószintjébe középen egy 80 cm átmérőjCí, 30 cm n1ély 
gödröcske n1élyült . Ezt valószínűleg a tető tartószerke
zete tartóoszlopának ásták bele. Bár az újkori pincék 
roncsolása miatt az objektumnak csak egy részét tudtuk 
feltárni, a beló1e előkerülő leletanyag - n1ind mennyi
ségében, mind minőségében - figyelemre méltó, n1ivel 
sok késői típusú bekarcolt vonaldíszes fazéktöredéket 
tartalmazott. Ezenkívül négy különböző alakú (U, V 
és félköríves medrCí), K- Ny-i irányú árkot tártunk fel. 
A legészakabbra fekvő villásan kettéágazott és benne 
egy patkolt lóláb feküdt. Az árkokat nen1 egy idóoen 
ásták, a 13. sz. második felétó1 a 15. sz. elejéig lehetett 
datálni betöltésüket. Funkciójuk valószínűleg a kertek 
esővízel vezetését szolgálta. . , 

BENDA JUDIT - EDER KATALIN 
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• 
!..i7. Budapest, II. Szépvölgyi út 11..i. 
U,B,Ró,Á 
2007. szcptcrnbcr 10. és október 20. között megelőző 
r6gészcti f'clt{1rást végeztünk a Szépvölgyi út és a Felhé
vizi utc.:él {iltal hat{irolt telken. A telek, a Szépvölgyi-árok 
alsó, kisz61cscdé5 Duna feló1i végén található. Az ingat-, 
lan Ny-i és l·:-i szélén 2005-ben húzott 10-10 n1 széles 
kutat<>súvok crcdn1énye alapján letermeltük a modern 
és az újkori feltöltést. A próbaásatás 5x5 n1-es raszter
h{llózat{1t terjesztettük ki az egész területre. Már a gépi 
n1unka során eló1<erült az újlaki templon1 Ny-i oldalán 
húzódó 18. századi temető. A sűrűn elhelyezkedő, 
sokszor egymásra ásott sírok exhumálásakor jelentős 
n1ennyiségű fém lemezgombot, rózsafüzér-gyöngyöt 
és zarándokérn1et találtunk. A lelóbelyet teljes mér
tékben lefedő újkori ten1ető csaknem teljes mértékben , 
elpusztította a felső régészeti rétegeket. A telek EK-i 
negyedében részleteiben azonosítottunk egy kb. 4x4 n1 , 
alapterületCí Arpád-kori veremházat, amelynek ke-
ményre döngölt padlóján égésnyomokat figyelhettünk 
meg. Az épülettó1 K-re a sírok között 2 külső ken1ence 
keskeny sávban megn1aradt részleteit dokun1entáltuk. 
A középkori háztól D-re római kori szemétgödör alsó 
része került napvilágra, amely az itt húzódó neolit 
leleteket tartalmazó humuszos feltöltődésbe n1élyedt. 
Az ásatási terület DNy-i szélén nagyobb kiterjedésű, 
egyrétegCí köves felület került elő az őskori és római 
réteg határán. A telek területe korábban meglehetősen 
tagolt felszínnel rendelkezett, ugyanis a Szépvölgyi út 
felé eső részen megközelító1eg K-Ny-i hossztengelyCí, 
25 n1 széles, tern1észetes kien1elkedés húzódott. Ennek , 
felületén kerültek elő a n1ár említett Arpád-kori jelensé-
gek is, de a dombhát szolgált lakhelyül annak a bronzkori 
telepnek is, amelynek kis területre összezsúfolt, sokszor 
többszörös szu perpozícióban lévő gödreit is feltártuk. 
A kerek alaprajzú, többnyire méhkas alakú n1etszettel 
rendelkező gödrök nagyrészt ha1nus, égett betöltéssel 
rendelkeztek, amelyben jelentős iuennyiségCí állatcsont, 
és kerán1iatöredék volt. A leletek közül kien1elkeclik 
több ép, vagy csaknen1 ép edény, továbbá egy agyagból 
for1nált idol töredéke. A természetes kien1elkedés D-i, 
lejtős oldalához húzódó, D-i és K-i irányba vastagodó 
neolit (DVK) leleteket tartaln1azó humuszos feltöltődést 
vágtunk át, amelyet már jól isn1erünk a környéken foly-, 
tatott korábbi ásatásainkból. Ujra n1egerősítést nyert, 
hogy ez a réteg a völgy magasabb részein feltételezett 
telep(ek) anyagának erózió útján történő lehordódása
kor keletkezett. 

KÁRPÁTI ZOLTÁN 

l..i8. Budapest, II. Ürömi u tca 37. „ 
O,Ró 
Kárpáti Zoltán 2006 novemberében végzett próba
feltárása alapján került sor 2007. május 24. és június 
25. között a n1egelőző feltárásra. A kérdéses területen 
(I-Irsz.: 14843/ l) 170-180 cm inélységben, az újkori 

rétegek alatt, egy a telek nagyságát meghaladó méretű , 
római kori épület alapfalai kerültek elő. A falak EK-, 
DNy és ENy-DK tájolásúak. A kisebb-nagyobb méretCí, 
sárgásfehér mészkövekbó1 készült, 50-60 cm széles fal
alapozások szinte kivétel nélkül kötőanyagot mellőzve, 
agyagba rakva készültek. Ezektó1 eltérő kivitelt lehetett 
n1egfigyelni egy fal esetében, ahol az alapozást kavics 
és habarcs keveréke jelentette, illetve nen1 ismert a 
telek K-i oldalán előkerült, a ma már csak falkiszedések 
által jelzett egykori falak kialakítása. A kutatott terület 
ezen részén, a falkiszedések és a korabeli, természetes 
lejtéshez igazodó épületkialakítás miatt mélyebben és 
ezáltal vastagabb rétegben kerültek elő, míg a telek Ny-i 
oldalán, csak a falak alsó 1, jobb esetben 2-3 kősora volt 
dokumentálható. A feltárt, egyn1ással kapcsolatban lévő 
falak mindenesetre egy nagyobb kiterjedésCí, szabályos 
alap-rajzi sén1át mutató, villa jellegű épület részeként 
értelmezhetők. Ezen építményt az eltérő falazási techni
kák és falak egymást vágó kialakítása miatt feltehetó1eg 
hosszabb ideig, beosztását nén1ileg n1ódosítva, átépítve 
használhatták. A kutatott római falszakaszokhoz tar
tozó egykori járószint ugyanakkor már sehol sem volt 
megfigyelhető. Megjegyzendő, hogy a falakat fedő új
kori réteg alsó részébó1 tegulák és imbrexek nagyszán1ú 
töredéke került elő. A rón1ai kori kísé rő leletek szán1a a 
dokumentált en1lékek szintjének megfelelően csekély, 
és jobbára újkorra! kevert. A kis mennyiség egy jelentős 
hányadát ugyanakkor terra sigillata töredékek alkotják, 
illetve előkerült egy levél-, vagy indaformát n1utató 
stukkódarab is. 

A rón1ai leletek mellett számottevő n1ennyiségCí 
őskori kerámiatöredék származik abból a sötétbarna 
földrétegbó1, an1elybe a római falakat is vágták. Ez 
utóbbi leletcsoporthoz objektum, régészeti jelenség nem 
került elő, így feltételezhetően az erózió következtében 
kerültek a rétegbe. A K felé vastagodó sötétbarna réteg 
alatt tömör, köves-kavicsos réteg került elő, a1nely n1ár 
a Felhévízi utcai ásatáson is (Felhévízi utca 7. - 2004) 
több rétegben, nagy kiterjedésben n1utatkozott. A jelen
ség egykori vízfolyás n1edreként érteln1ezhető. A feltárt 
villaszerű építmény esetlegesen kapcsolatba hozható a 
közeli Daru utcában 1938-ban feltárt szarkofágokkal, 
illetve az ugyanott 1981-ben eló'került életnagyságú, 
n1árván yból készült úgynevezett „hel ytartó-szoborral." 
Az alaprajzi sé1na, vala1nint a Daru utcai kően1lékek 
közelsége tehát egy jelentős római kori emléket sejtet, 
an1ely a telken megfigyelt és dokun1entált falaktól el-, .. 
tekintve sem az attól E-ra (Urön1i utca 39.), sen1 a D-re 
(Urön1i utca 31.), sem a K-re (Felhévízi utca) folytatott 
ásatásokon nen1 került 1nár elő. 

Li 9. Budapest, II. Ürömi utca 57. 
U, Ró, Á 

ANDERKÓ KRISZTIÁN 

2007 májusában a tulajdonos n1egbízásából végeztünk 
feltárást a fenti telken, mely az újlaki kápolna tőszon1-
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szédságában, a Szépvölgyi-árok alsó szakaszában talál
ható, ott, ahol az árok kiszélesedik a Duna irányába. 
Az erős K-Ny-i lejtésű terepen a környező telkeken 
korábban végzett n1egfigyeléseink igazolódtak. A telek 
DNy-i sarkában 19. századi betöltéslí, lapos márgából 
rakott falazatú pincét azonosítottunk, amely jól látha
tóan az Ürön1i utca vonalához igazodott. A pincéhez 
tartozó egykori telek területén lévő szemétgödrökbó1 
is többet n1egtaláltunk. A 0,5- 0,8 m vastag n1odern 
és újkori feltöltés alatt a római humusz jelentkezett, 
amelybó1 szórványosan került elő római kerámia. Ebbe , 
a rétegbe ásva találtunk a telek ENy-i negyedében egy , 
60 cm átmérőj(í Arpád-kori külső kemencét. A római 
kori humusz alatt vastagabb, lelet nélküli, inészhálós 
hun1uszréteg húzódott. Alatta a már ismert neolit lele
teket tartahnazó hun1uszos réteget tártuk fel, amelynek 
alján kőgörgeteges felületet dokumentáltunk. A telek , 
EK-i negyedében, a Szépvölgyi úthoz közelebb 1,5x2 m 
átmérőjű beásást bontottunk ki, amelynek betöltésében 
neolit leletek voltak. A telkeken végzett geopedológiai 
(I-iorváth Zoltán, ELTE) vizsgálat alapján feltételezhető, 
hogy nen1 mesterséges objektumot találtunk, hanen1 
a területen egykor állt őserdő egyik kid61t fájának ki
szakadó gyökérzete által kialakított gödör tern1észetes 
betöl tődését figyelhettük meg. 

KÁRPÁTI ZOLTÁN 

50. Budapest, Ill. Anikó u.-Czetz J. u.-Petú r u.
Csalma u.; Emőd u. 10. 
Ró 
2007 folyamán lakópark és irodaház építése miatt került , 
sor régészeti kutatásra a polgárvárostól E-ra található , , 
szentélykörzet és forrásfoglalások E-i, EK-i szon1széd-
ságában. (Az illusztrációt lásd a 176. oldalon!) 

Anikó u.-Czetz J. u.- Petúr u.- Csalma u. 

f\ területen a régészeti feltárást a közeli római kori 
lelóbelyek indokolták: a telek Ny-i szomszédságában 
2006-ban rón1ai kori épületomladékok és azt kísérő 
kisszátnú leletanyag, illetve forrásfeltörések nyo1nai 
kerültek elő. A telektó1 DNy-ra a Római Strandfürdő 
területén 1965, ill. 2000-2001-ben a polgárvárost és a , 
legiotábort is ellátó E-D-i irányú aquaeductus forrás-
helyei, kútházai, szentélyépületei kerültek elő, illetve a 
vízvezetéket tápláló csatornaágak. A fentiek ismeretében 
elsősorban további források és az ezekhez kapcsolódó 
esetleges rón1ai kori objektun1ok előkerülésével lehetett 
szá1nolni. 

A korábban a területen n1(íködő gyártelep 1 n1-es 
feltöltése alatt az összes kutatóárokban azonos rétegsor 
mutatkozott. A feltöltés alatt vékonyabb, n1ég újkori 
anyaggal kevert sötétebb barna réteg jelentkezett, 
n1ajd ez alatt egy szürkésfekete, agyagos, vizes, szerves 
anyagban gazdag réteg, amely ineglepően nagy szán1ban 
tartalmazott rón1ai kori építési anyagot (tegula, in1brex, 
tubus ill. piskóta alakú és nyolcszögletű padlótéglák) 

állatcsontot, házikerámiát, illetve terra sigillata és nagy
számú üvegedény töredékeit (főként pohárformák). 
Feltűnő volt a mázas mortariumok gyakori előfordulása 
a leletanyagban. 

A réteg alatt a legtöbb helyen megjelent a forrás
feltörések zónájára jellemző sárgásfehér vízkőporos 
réteg, illetve néhány helyen n1asszív, vastag vízkőréteg 
is kialakult, ezeket foltszerCíen dokumentálhattuk. Ez 
a réteg leletanyagot n1ár nem tartalmazott, geológiai 
rétegnek n1inősül. A vízköves kiválások alatt Ny felé 
jellen1zően további szürkésfekete agyagos és vízköves 
szintek váltakoztak, K felé azonban n1ár igen magasan 
megjelent a sárga homokos altalaj, itt vízkó1<.iválások sem 
voltak. A topográfiai megfigyelések arra utalnak, hogy a 
terület K felé emelkedett, homokhátakkal, n1íg Ny felé 
mélyedések tagolták a felszínt és ebben a zónában lehet 
elsősorban forrásokkal számolni. 

A vízkőkiválások közvetlen környezetében, illetve 
ezt a réteget vágva a terület K-i és Ny-i felében kisebb , 
mélyedéseket (beásások?), összesen 5 kisebb, E-D-i 
irányú, sekély teki1ős aljú árkot dokun1entáltunk, kettő 
alján és n1ellette kisebb karólyukakat is kibontottunk. 
A fentieken kívül 3 nagyobb, szögletes forn1ájú, át
lagosan 40 cm inély, tetejükön kövekkel körberakott 
oszlophelyet(?) is találtunk. Az objektumok egyelőre 
nen1 n1utatnak rendszert, ugyanakkor felt(ínő, hogy 
kizárólag a vízköves rétegeket vágva kerültek elő, így 
feltételezzük, hogy a közelben feltörő források hasz
nosításával lehettek kapcsolatban. A folyan1atban lévő 
geológiai vizsgálatok reményeink szerint lokalizálni 
tudják majd a forrásokat. Az előkerült objektumok és a 
nagyszámú leletanyag alapján valószín(í, hogy a Római , 
Strand területén azonosított szent liget erre, azaz E-i 
irányban is folytatódhatott további forrásokkal. A víz
feltörési helyeket hasznosíthatták (ld. árkok, karólyukak 
- sövénykerítés?) a nagyszámú üvegedény jelenléte 
pedig esetleg'"kultikus, ill. gyógyászati célokra is utalhat 
(áldozat, ivókúra?). A leletanyag zöme (pl. rheinzaberni 
terra sigillata) a Kr. u. 3. századra keltezhető. 

A rétegsor alapján valószín(í, hogy a tényleges ob
jektumok (épületek?) és járószintjeik a feketésszürke 
réteg tetején húzódó rétegben lehettek, ezeket azonban 
az újkori tereprendezések már elpusztították, csak tö
redékes leletanyaguk maradt meg, illetve azok a földbe 
mélyített objektumok, an1elyek elérték az alul húzódó 
vízköves szintet. A rétegsor alapján az is látszik, hogy 
a római korban a forráshelyek hasznosítása n1iatt nem 
képződtek vízköves szintek, azok csak a korábbi idősza
kokban alakultak ki. 

Emőd . u. 10. 

A szondázó jellegű feltárást a beépítendő terület 10%-, 
án végeztük el, két E-D-i és két K-Ny-i irányú, 5x45, 
ill. 2x12 111 alapterületű kutatóárokkal. Mind a négy 
árokban azonos rétegsort dokun1entálha ttunk: a felső, 
kb. 1-1,2 n1 vastag újkori feltöltés alatt sötétebb barna, 
átlagosan 20 cin vastag agyagos réteg, n1ajd ez alatt 
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erősen csigás-vízkő poros réteg következett, majd ez alatt 
feketés barna agyag. Ez utóbbiból római kori építési 
anyag, kerámia (benne mázas dörzstáldarabok is!) terra 
sigillata, üveg és állatcsont került elő. A réteg alatt már K 
felé egy vékonyabb vízköves réteg, 1najd a sárgásszürke , 
agyagos, geológiai altalaj mutatkozott. A terület E-i ré-
szén objektumok nem mutatkoztak, csak a fent említett 
zárt rétegbó1 kerültek elő római kori leletek. 

A kutatott terület D-i részén húzott árokban a leírt 
rétegviszonyok mellett két objektumot is kibontottunk: 
egy ismeretlen korú, K-Ny irányú, sekély, teknős aljú, 
vízkőporos betöltésű keskeny árkocskát, amely közvet
lenül az újkori feltöltés alól indult, illetve a sárgásszürke , 
geológiai altalajon egy EK- DNy-i irányú, kissé ívelődő, V 
metszettí, alján cölöplyukakkal beásott római kori árkot. 
Ugyanebben a kutatóárokban a feketésbarna agyagos 
réteg itt kissé szárazabb volt és nagyobb nlennyiségtí 
római kori leletanyagot tartalmazott. Az objektumok és 
a leletanyag nagyobb intenzitása a dél feló1 szomszédos 
Rón1ai Strand területén korábban több ízben kutatott 
római kori szentélykörzet és forrásfoglalások közelsé
gével magyarázható. 

T. LÁNG ORSOLYA 

51. Budapest, Ill. Aquincumi polgárváros 
Ró 
A BTM Aquincumi Múzeuma 2007-ben is több kuta
tást folytatott az aquincumi polgárváros területén. (Az 
illtlsztrációt lásd a 178. oldalon!) , 

A település EK-i részén folytatódott az ún. XXIX. 
sz. épület hitelesítő feltárása. Az NKA támogatásával 
megvalósuló tervásatásra immár harmadik alkalommal 
került sor. Az eló'került emlékek 2-3. századi periódusát 
konzerváljuk és bemutathatóvá tesszük, ezzel folytatva 
a polgárváros K-i részében az 1960-as évek közepe óta 
kisebb-nagyobb megszakításokkal folyan1atosan zajló 
romkonzerválási munkákat. 2004-ben és 2006-ban az 
épület déli helyiségeit tártuk fel és állítottuk helyre, , 
2007-ben pedig - E felé haladva - a lakótraktusban 
(átrium, lakószobák) dolgoztunk (10., 10a, és 11. he
lyiségek). A korábbi évek munkája során egy olyan 
hosszúkás alaprajzú épület bontakozott ki, amelynek 
D-i helyiségeiben enyvfőzéssel és feltehetően bőrcser
zéssel is foglalkozó mCíhely és boltok működtek a Kr. u. , 
2-3. századtól, míg E-i részében lakóhelyiségek voltak. 
Az épületben korábban (a Kr. u. 2. sz. első felében) 
valószíntíleg fémmegmunkálás folyt. 

A területet korábban Kuzsinszky Bálint kutatta 
1890-91-ben, akkor azonosította az átrium kó1apokkal , 
burkolt, E-i és D-i oldalain 3-3 oszlopból és köztük 
kóbasábokból álló oszlopsorát, a fóbejárat 3,6 m hosszú 
küszöbkövét, illetve a helyiség déli részére bevezető , 
külön bejáratot. A helyiség EK-i részére lokalizálta az 
átriumokban szokásos impluviumot, ugyanebben a he
lyiségben faragott, kannelúrázott kútkáva (?) darabjait 
találta, ugyanakkor a 10. helyiségben fűtőcsatorna- és 

hypocaustum-oszlopokat dokun1entált. Szintén Ku
zsinszky feltárása során került elő egy márvány Miner
va-büszt és egy - szintén márvány- ifjúképmás. Pontos 
lelóbelyük az épületen belül egyelőre ismeretlen. 

A 2007. évi feltárás során az előző években alkal
mazott módszert használtuk: az egyes helyiségekben 
szondákat nyitottunk, több helyen meghagyva az eredeti 
rétegsort a késóbbi kutatások számára. Összesen öt na
gyobb építési periódust sikerült elkülöníteni - összhang
ban a 2004. és 2006. évi kutatások eredményeivel: 

A legkorábbi, a római kori inegtelepedés idejére utaló 
réteget a feltörő talajvíz miatt idén csak geológiai fúrással 
(Mindszenty Andrea és munkatársai, ELTE Alkalmazott 
és Környezetföldtani Tanszék) sikerült megfogni. En
nek alapján itt is nlegjelent a sötétszürke agyagos talaj 
(„aquincumi zsíros") és ez alatt pedig egy világosszürke 
agyagos geológiai altalaj mutatkozott. Ez az első alkalom, 
hogy itt az altalajt sikerült dokumentálnunk. 

Az épületrészben a legkorábbi periódust a késóóbi 
11. sz. helyiség alatt talált K-NY irányú, kőfalas, kó1a
pokkal fedett csatorna részlete képviselte, pontos funk
ciója ismeretlen. Ebben a mélységben a gyorsan feltörő 
talajvíz miatt nem lehetett tovább dolgozni. Kelet felé , 
még egy E-D irányú, agyagba rakott kőfal és ahhoz K 
feló1 csatlakozó pilléralap köthető ehhez a periódushoz. 
A jelenségek hovatartozása egyelőre kérdéses. 

A Kr. u. 2. sz. közepe táján már álltak az épületrész 
Ny-i és K-i zárófalai, ugyanakkor a késóóbi 10., 10a és 
11. sz. helyiségek még mindig nem léteztek. A 10a te
rem helyén ekkor még egy sütó'kemence állt, vastagon 
átégett, vörös-agyagos omladékát, teguladarabokkal 
kirakott alapozását és kődarabokkal körberakott szélét 
sikerült dokumentálni. A kemencét a már ekkor is létező , 
déli falhoz illesztették. Eszak felé, az ekkor még szintén 
nem létező 10. helyiség alatt itt is egy - valószíntíleg 
- sütó'kemence került elő. A hatalmas, több mint 2 m 
átmérőjtí kerek kemence tüzelőnyílását nem sike1ült fel-, 
tárni, valószínűleg E felé, a még nen1 kutatott helyiségek 
alá nyúlik. Az agyagtéglákkal sugarasan körberakott és 
boltozott kemencét nagyméretű folyan1i kavicsokkal ala
pozták alá, vörösre égett platniját egyszer megújították. , 
A késóbbi 11 . sz. helyiség EK-i sarka alatt is eló'került , 
egy kemenceonlladék, amely az E-i falhoz támaszkodott. , 
A kemencék elhelyezése (E-i és D-i főfalak mellett) arra 
utal, hogy ekkor a 11-10-10a sz. helyiségek helyén még 
szabad tér lehetett (hátsó udvar?) kívül a D felé húzódó 
műhelyrészlegen. A korábbi periódus csatornája is nyílt 
teret valószínűsít. 

Az épület korábbi - feltehetően a 2. sz. utolsó évti
zedeire tehető - időszakában a késóbbi 11. sz. helyiség 
alatt, középen K-NY-i irányú, tegulákkal bélelt, kőfalú, 
kó1apokkal fedett csatorna húzódott, amely K felé, az 
utca felé vezethette ki a szennyvizet. A csatorna fedlapjai 
szolgáltak részben a késóbbi átrium padlólapjaiként. 
A csatorna funkcióját (azaz, hogy honnan vezethette 
ki a vizet) nem sikerült tisztázni, ugyanis a helyiség 
késóóbi Ny-i zárófalával elbontották azt, valószíntíleg 
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még haladt Ny felé, talán az épület Ny-i zárófaláig. 
A késóobi terem déli sávjában K- Ny-i irányú, habarcsba 
rakott kőfal húzódott végig, eredetileg valószínCileg ez , 
is kifutott a ház Ny-i zárófaláig, E-i oldalán 2 faoszlop 
kó'bázisa került elő. A csonka kúp alakú bázisok osz
lopsort tarthattak, pontos számukról és funkciójukról , 
nen1 sikerült adatokat nyerni. Eszak felé is előkerült egy 
széles, K-Ny-i irányú, habarcsba rakott kőfal, amelyet 
szabályos közönként 80x80 cm alapterületlí négyzetes 
pillérekkel osztottak n1eg. A késó'bbi 11. sz. helyiség É-i 
zárófala mentén pedig ismét két faoszlop-bázis mutatko
zott, helyzetük alapján azonban nem volt szimmetrikus a 
kiosztás. A két K-Ny-i irányú széles fal, illetve a pillérek 
és faoszlopok K-Ny-i irányú elrendezése és a középen 
húzódó szennyvízcsatorna arra utalhat, hogy ebben az 
időszakban még nyitott terület lehetett itt, talán két 
különálló ház közötti kis tér. 

A Kr. u 3. sz. elején kerülhetett sor a legnagyobb 
mértékCí átalakításra az épületrészben. Ekkor hozhatták 
létre a 11. sz. helyiséget a két korábbi épület összeépíté
sével és a köztük levő tér befedésével. A 11. sz. helyiség 
hatalmas, több mint 3 m széles bejárati küszöbköve előtt 
kisebb előtér lehetett, talán tympanonos megoldással 
(ezt korábban n1ár Hajnóczi Gyula is feltételezte). 
A küszöbkő alá beépített tegula vízkifolyóként szolgált. 
A helyiségben ebben az időszakban alakították ki a 
klasszikus átriumnak megfelelő beosztást: a helyiség 
, 
E-i és D-i felében 3-4 oszlop tarthatta a n1ennyezetet, 
az oszloptalapzatok 1-1 K- Ny-i irányú falon nyugodtak. 
A helyiséget nagyn1éretlí kó1apokkal fedték, ezekbó1 
csak keveset találtunk eredeti helyükön. A várakozá
sokkal - és Kuzsinzsky feljegyzéseivel - ellentétben 
nem találtuk impluvium nyomát a helyiségben, még , 
a korábbi feltáró által en1lített EK-i sarokban sem. 
A teren1 kőlapos padlója alatti feltöltésben rengeteg 
állatcsontot talá ltunk (metapodium, szarvcsapok), 
an1elyek a ház déli részében mCíködött n1Cíhelybó1 
kerültek ide feltöltésként. Az átriun1ból két lakószoba 
nyílt ebben a korszakban, dél felé az ún. 10a helyiség, 
amelynek padlószintje n1ár elpusztult, csak a szoba 
alatt húzódó bonyolult flítőcsatornarendszer és néhány 
hypocaustun1-oszlop lenyomata, ill. töredéke maradt 
n1eg, és a padlóflítés terrazzoalapja. A maradványok 
alapján a helyiségbe Ny feló1 érkezett a meleg levegő 
(praefurnium nem került elő) széles (kb. 1 m) csatornán 
keresztül. Jól látszott, hogy a nagy fesztávolság n1iatt ki
sebb falszakaszokat és néhány hypocaustu1n-oszlopot is 
beépítettek a flítőtérbe, hogy n1egakadályozzák a padló 
beszakadását. A dél felé, T alakban forduló fCítőcsatorna 
egészen a szoba déli faláig futott, az itt is elég széles 
csatornába további oszlopocskák kerültek. A helyiség 
funkciója inindenképpen lakószoba lehetett, erre utal 
a padlóflítésen kívül jó néhány freskó- és stukkótöredék , 
is, amelyek a csatorna padlóról kerültek elő. Eszak felé a 
10a szobából egy befelé nyíló ajtón át lehetett a 10. sz. 
helyiségbe jutni. A megmaradt küszöbkő jelzi az egykori 
tényleges padlószintet, amely kb. 55-60 cm-rel lehetett a 

flítőtér padlója felett. Az északi helyiségben ismét egy T 
alakú f(ítőcsatorna-rendszert dokumentálhattunk, rossz 
minőséglí, 1 sor kó'bó1 rakott falakkal. A fCítőcsatorna 
betöltésében freskótöredékek és nagyobb, jó állapotú, 
tojásléc-mintát utánzó stukkódarabok kerültek elő, 
amelyek feltehetően a szoba fal-, vagy mennyezetde
korációjához tartozhattak. A ház déli zárófalán talált 
habarcsos lekenés arra utal, hogy csak az alapok voltak 
kó'bó1 még ebben az időszakban is, a felmenő fal agyag
téglából lehetett. A korszakhoz sorolható rétegekbó1 
ne1n került elő érem, ill. egyéb, „gyors" korhatározásra 
alkalmas lelet, így egyelőre csak a korábbi évek ásatási 
eredményeihez viszonyítva határozható meg a periódus 
kora. Ezek alapján az épület utolsó, még vizsgálható 
periódusa a Kr. u. 3. sz. első felére keltezhető. 

Az épületrész legkésó'bbi periódusában csak kisebb 
változtatásokat hajtottak végre a 11., 10a és 10. sz. he-, 
lyiségekben: így pl. a 10a helyiség széles, E-D irányú 
f(ítőcsatornáját leszCíkítették, egy részét terrazzoval 
lekenték. 

A polgárváros déli részén, a városfal szomszédságá
ban és a TCízoltószékház területén a 2007. évben átadott 
új múzeumépület (volt ELMÜ épület) köz1nCímunkálatai 
kapcsán dolgoztunk. Annak érdekében, hogy az 
épülethez most kialakított közn1Cíárkok a lehető leg
kevesebb ponton érintsenek épített emlékeket (falak, 
csatornák), azok nyomvonalát a déli városfal közvetlen 
szomszédságában, a korábbi kutatások szerint (Nagy 
Tibor) a római korban beépítetlen területen jelöltük ki . 
A közm(íárkokban előkerült régészeti jelenségeket - az 
árkok keskeny n1éretébó1 adódóan - viszonylag nehéz 
volt érteln1ezni. 

Első ütemben a Sujtás u„ azaz a település DK-i 
zónájában K-Ny irányban haladó gázvezeték nyon1vo
nalát tártuk fel. A városfal vonalával párhuza1nosan, , 
attól E-ra, az újkori feltöltés alatt K-ról Ny felé haladva 
egyre sCírCíbbé váló objektun1okat dokun1entálhattunk. 
Az ún. Sypn1horus mithraeun1tól délre húzódó szakasz
ban korábbi kutatóárkok és szelvények visszatöltései , , 
alatt E-D-i ill. ENy-DK-i irányú, kőfalas, kő- illetve 
téglákkal burkolt aljú, átlagosan 30- 40 cm belvilágú, 
kó1apokkal fedett csatornarészletek kerültek elő. A vá
rosfalat kísérő nagy főgylíjtőcsatorna felé lejtő kisebb 
csatornák mintegy levélerezetszerlíen kapcsolódhattak 
rá a főcsatornára. Az egyik csatornaszakasz mellett 
letisztított sóderes járószintró1 Hadrianus bronzverete 
került elő. A csatornaszakaszok közötti távolságokban 
rendszert nem lehetett felfedezni, feltehetően nem 
egykorúak. A csatornák egy része n1inden valószínCíség 
szerint a n1ithraeumhoz dél feló1 csatalakozó, Nagy Ti
bor-féle 94-96. sz. helyiségek közn1Cíveihez tartozhattak, 
illetve ugyanezen a területen épületfalak részletei is 
mutatkoztak, ezek azonban az erős újkori bolygatás és 
a kis feltárási felület miatt nem voltak ismert épülethez 
köthetők. Nyugat felé a terepszint jelentős en1elkedése 
és a korábbi lőtér kialakítása miatt a régészeti rétegsor , 
nagyrészt hiányzott, egy E-D-i irányú, téglával bélelt 
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csatorna és falrészlet mutatkozott, jelenleg ezeket sem 
lehet isn1cr t épületekhez kötni . 

Nyugat felé, az ún. Deversorium-épület fürdőszár-, 
nyának E-i szon1szédságában újra előkerült a városfalat , 
kísérő főgyCíjtőcsatorna részlete. A csatornát E feló1 - az 
itt a lőtér tán1falában meghagyott tanúfal rétegsora 
alapján - legalább háromszor megújított aprósóderes , 
útfelület követte, az egyik útrétegen ENy-DK-i irányú 
keréknyomokat dokumentálhattunk. Ugyanitt az útré
tcgek alatt, a késó'bbi csatornával párhuzamos, kőfalas, 
kőlapokkal fedett, de alul a sárga agyagos altalajban 
rakott csatorna részlete került elő. A csatorna belvilága 
30 cm, kapacitása fele lehetett a késó'bbi főgyCíjtőnek (60 
cm), megszüntetését, illetve áthelyezését a n1egnöveke
dett városi vízhasználat és városszerkezeti változások 
indokolhatták. 

Déli irányban, a Deversoriun1 fürdőszárnyának 
déli oldalán húzott kábelárokban jól követhető volt 
a Ny feló1 K-i irányba lejtő, teraszos terep, amelynek 
vonalát az épületon1ladékok is szépen kirajzolták. Az 
1990-es évek elején Zsidi Paula által feltárt terrazzo
padlós helyiség folytatását, illetve egy korábbi periódus 
falrészletét dokumentáltuk. Kelet felé újabb, egyelőre 
helyiséghez nen1 köthető falszakaszt, illetve az épülethez 
K feló1 csatlakozó és azt lezáró nagyméretCí udvar K-i 
zárófalának folytatását is feltártuk, a fal omladékából 
freskótöredékek is eló'kerültek. A sárga agyagos altalaj 
itt is elég magasan jelentkezett. 

Csatornázási munkák miatt a már többször kuta
tott T(ízoltószékház K-i oldalán is dolgoztunk. A szCík 
keresztmetszetCí és változó n1élységű árkok miatt 
nagyobb összefüggések megállapítására itt sem nyílt 
lehetőség, azonban jó néhány új adattal egészíthettük 
ki az épület eddig ismert alaprajzát. A legfontosabb 
új információ, hogy az épületet K feló1 nagyméretű, , 
60 cm belvilágú, kb. 80 cn1 mélység(í E-D-i irányú 
kőfalas, kó1apokkal burkolt aljú csatorna szegélyezte. 
A csatornától Ny-ra, az épülethez további falrészletek , 
is tartoztak, ezek közül egy E- D irányú esetében (épü-
let K-i zárófala?) n1ég n1egfigyelhető volt a kőalapra 
rakott agyagtéglás feln1enő fal, K-i oldalán in situ fehér 
festéssel. A fal Ny-i, „belső" oldala mellett piros, sárga, 
fehér, zöld, növényi ornamentikával díszített freskó 
elplanírozott töredékeit találtuk. Ugyanitt egy ponton 
in situ tetőomladék bezuhant, összehabarcsozódott 
részletét is doku1nentálhattuk. Az omladékból Kr. u. 
3. sz. elején vert érem (Caracalla vagy Geta) került elő. 
Az itt feltárt több kisebb falrészlet, szintadatai alapján, 
különböző építési periódusokhoz tartozhatott. , 

A t(ízoltólaktanya épületének EK-i részén a korábbi 
kutatások során több kisebb helyiség falindításait tárták 
fel. Az ettó1 K-re meghúzott kábelárokban igen n1agasan, 
a jelenlegi felszíntó1 30-40 cn1-re, egy helyiség teljesen 
ép terrazzopadlója került elő, egy helyen visszabontott , 
K-Ny irányú osztófal nyomával. A helyiséget E feló1 
K-Ny irányú, déli, „belső" oldalán színes freskóval , 
díszített fal zárta le. A fal E-i oldalán egy korábbi pe-

riódushoz tartozó, íves formájú, agyaggal kitapasztott, 
narancsvörösre égett, feltehetően kemence nyomait 
sikerült azonosítanunk. 

A közmlínyomvonalak kialakítása során · nyert 
információk, bár nagyobb összefüggések és építési pe
riódusok megállapítására nem voltak alkalmasak, sok 
újdonsággal szolgáltak a polgárváros déli városfalának 
közvetlen környezetének közműhálózata és beépítése 
sze1npontjából. 

52. Budapest, Ill. Bécsi út 262. 
Ró 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

2007. n1ájus 8-25. között beépítés előtt végeztünk 
próbafeltárást a területen (Hrsz.: 20089/ 13), ahol 3 
kutatóárkot nyitottu nk és mélyítettünk a tervezett 
épület n1élygarázsának alapozási szintjéig. Az érintett 
telek a Bécsi úttól Ny felé, a terület kb. harmada a Bécsi 
út szintjében feküdt, majd meredeken en1elkedett kb. 
10-20 m magasságig. A szintkülönbségek ne1n csak a 
természetes emelkedésbó1, hanem az egykor a Bécsi út 
K-i oldalán n1űködő téglagyár erre a területre kiterjedő 
földmozgatásából is adódnak. Ennek köszönhetően 
helyenl<ént 8-10 n1-es vastagságot is elért az újkori boly
gatás. A terület Ny-i oldalán nyitott K-Ny-i irányú, 1. sz. 
árok és a terület K-i oldalán nyitott 3. sz. árok vizsgálata , 
negatív eredményt hozott. A 2. sz. E-D-i irányú árokban, , 
annak E-i végén az építkezési szintbe nyúló, jó n1egtar-
tású, 50 cm széles, részben opus spicatum technikával 
készült római kori falsarok került elő. Mivel a falsarok a 
tervezett alapozási sík szintje felett jelentkezett, illetve 
irányukkal az építési terület felé mutattak, szükségessé 
vált a n1egelőző feltárás. 

Az augusztus 6. és október 2. között végzett kutatás 
750 m2-nyi területet érintett. A inunkát a n1ájusban 
eló'került rón1ai falsarok irányából kezdtük meg. Itt, , , 
az ásatási terület EENy-i részén egy 5x5 m beln1éretCí, 
n1agában álló római építn1ényt tártunk fel. A hozzá-, 
vetó'leg E-D, K-Ny tájolású, 50 cm széles, sárgásfehér 
habarcsba rakott, tört inészkövekbó1 épült falak egy 
szabályos négyszöget zártak körül. A falszövet részben 
opus spicatun1 technikával készült. A falak által hatá
rolt helyiség egy föld alatt futó vízér vonalában feküdt, 
és bár feltárása nehézségekbe ütközött, kiderült, hogy 
az építménynek, ha valaha volt is járószintje, az mára 
teljesen eltlínt (feltehetó'leg az erős vízmozgás n1iatt). 
Az egykori épület köves on1ladékát a falaktól J)K-re és , , 
K-re tártuk fel, az E-i és ENy-i oldalán inkább tegulás-
imbrexes tetőomladék került elő. Az épülettó1 Ny-ra egy 
a római épülethez tartozó kövek felhasználásával készült 
újkori vízvezetékszakasz került elő. A kövekkel határolt 
csatornában zöld n1ázzal bevont kerán1iacsövekbó1 ké
szített vezeték futott. A négyszögletes épülettó1 DK-re, 
attól 7 m-re, egy azzal megegyező tájolású római kori 
épület részletét tártuk fel. A szabályos alaprajzi sémát 
n1utató 50 cm széles, sárgásfehér habarcsba rakott, tört 
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n1észkövekbó1 készült falak egy több helyiségből álló 
épülethez tartoztak. Mivel ezen a részen az épület már 
az alapozási sík alatt húzódott, ezért nen1 volt lehetősé
günk a teljes felületen rábontani, szinte csak a tervezett 
cölöpalapok helyét tudtuk vizsgálni, ezért az alaprajz 
ne1n összefüggő. Annyi azonban bizonyos, hogy a feltárt 
falszakaszok egy nagyobb - feltehetó1eg villa jelleglí -
épülethez tartoztak. Az egységes kivitelezésCí falakon 
fehér szín(í vakolat maradványait lehetett megfigyelni, 
az általuk közrezárt helyiségek közül egyben rossz meg
tartású terrazzopadlót sikerült feltártunk. A többi, falak 
által határolt területen belül kb. 20-40 cm vastag om
ladékréteg került elő, amelyet kőtörmelék, tetőcserép-, 
tubus-, habarcs- és terrazzodarabok alkottak. Az egyik 
kijelölt cölöphelyen ebbó1 a római ornladékrétegbó1 egy , 
feliratos, keretelt tábla töredéke került elő. Atépítés 
nyomát n1indössze egy esetben figyeltük n1eg, ezenkívül 
a feltárt épületrészlet egységes képet mutatott. 

53. Budapest, Ill. Bécsi út 27 1. 
U,Ró 

ANDERKÓ KRISZTIÁN 

2007. augusztus 6. és december 7. között a BTM Aquin
cun1i Múzeuma teljes felületlí n1egelőző feltárást 
folytatott a 18774/ 9 hrsz. alatti telken. A feltárás előz
n1ényének a déli irányban szon1szédos telken, vagyis a 
Bécsi út 269. szám alatt elvégzett, 1978. évi leletmentés 
tekinthető, amelynek során 21 sír került napvilágra. 

A legkorábbi objektumok a neoli tikun1ból szár
maznak, a dunántúli vonaldíszes kerámia népének 
(Zselíz-csoport) erősen paticsos földdel betöltődött, 
egyenes falú és harang alakú gödreit találtuk meg nagy 
szá1nban. Két cölöpszerkezetlí építmény n1aradványai is 
előkerültek ebbó1 az időszakból. A terület nyugati részén 
egy épület szabályos elrendezésCí, 3x3 oszloplyukkal 
meghatározott ca. 5x6 in alapterületCí részletét tártuk , 
fel, iníg a házalap E-i falánál egy nagyobb méret(í épít-
mény szabálytalanul elhelyezkedő oszloplyukai kerültek 
elő. A két épület kiterjedését az ásatási terület határán 
túl nem vizsgáltuk. A Zselíz-csoport jelenléte a Bécsi út 
e szakaszán új információnak szán1ít. 

A terület legmarkánsabb jelenségsorát a késő ró
mai temető szolgáltatja. Az ásatási területet körülbelül , 
középen egy E-D irányú, földbe rakott falalap osztotta 
két részre, amelyben egyelőre nincs okunk mást látni, 
mint a temetőrészletet K feló1 lezáró fal alapozását. 
A szabályosan vízszintbe rakott falalap néhol nyolc 
kősornyi vastagságban megmaradt, feltlínő igényes 
kivitelezése. Habarccsal összefogott kősort nem talál
tunk. Korábban a „VII. sírcsoport" körül is kerültek elő 
(minden bizonnyal a 2. sz. vége és 4. sz. közepe között 
épült többperiódusú) kőkerítés-szakaszok, az újonnan 
feltárt, n1integy 35 m hosszú, leágazás nélküli szakasz , 
azonban nem tCínik a déli faln1aradványok szerves, E-i 
irányú folytatásának. (1978-ban a kerítőfalon túl, K-i 
irányban nem folyt kutatás, az ottani területhasználatra 

ezért nincs adatunk.) A 2007-ben kutatott felületen sírok 
kizárólag a faltól Ny-ra helyezkedtek el, K-i irányban 
- a temetőn kívül - mindössze egy császárkori, földbe 
mélyített ház került elő. , 

Az ásatás ENy-i negyedében egyetlen betemetkezés 
sem történt, annak dacára, hogy az egyenes futású kerí-, 
tőfal egyérteln1Cíen utal a temető E-i irányú folytatására. 
A betemetkezések sora e körülkerített temetőrészletben , 
megszakadt, mindez azonban ne1n zárja ki E felé egy 
újabb, fallal határolt sírcsoport létezését. A kutatott 
terület D-i részén ugyancsak találtunk beten1etkezé
sektó1 mentes felületet, amely alapján feltételezhető az 
újonnan feltárt temetőrészlet és a „VII. sírcsoport" sírjai 
közötti használatba nem vont sáv létezése. 

Összesen 40 csontvázas sírt tártunk fel, n1elyek 
érintetlenül átvészelték a római uralon1 még hátralévő 
évtizedeit, n1ajd az azt követő évszázadokat. Bolygatásra 
csak késóob, véletlenszerlíen, a temető területét átszelő 
vízvezeték árkának kiásása során került sor. Ekkor 
három sírt vágtak át, ebbó1 kettőt nen1 érzékeltek, a 
harmadikra viszont rászélesítettek, és szinte mindent 
elmozdítottak, érintetlenül csak a váz térdtó1 lefelé 
elhelyezkedő csontjait hagyták. , 

A Ny-i sírcsoportra az ENy-DK-i tájolás jellemző, a , 
K-i és az E-i határterületen a Ny-K-i irány a mérvadó, , 
míg a középső és déli részen a DNy-EK és a K- Ny 
elrendezésű sírokat találjuk. 

Miután nagyon hasonló konstrukciójú és építőanya
gú sírok mutattak egyn1ástól eltérő tájolást, irányuk 
kialakításában feltehetően nem kronológiai okok játszot
tak szerepet. Például tabula ansata keretelés(í legiobé
lyeggel ellátott, azonos n1éretű peremes tegulát négy sír 
(6„ 23., 32. és 35. sír) építőanyagában találtunk. A négy 
sírt azonban háron1féle tájolás szerint alakították ki. 
A „VII. sírcsoport" azonos korú sírjainak irányításában 
is inegfigyelhető ez az eltérés. 

Összesen 18 azon síroknak a szán1a, amelyekben a , 
gödröt nem bélelték időtálló építőanyaggal. Altalában 
egyszerCí, fakoporsós temetkezések tartoznak ebbe a 
kategóriába, illetve tekintettel a sírok zömének boly
gatatlan állapotára, kijelenthetjük, hogy ott, ahol csak 
egy réteg koporsószöget találtunk a csontváz mellett, a 
halottat egyszer(í falapra (fercula) fektették. Több sírban 
tört követ vagy tegulát helyeztek a halottra, a koponyára, 
mellkasra, a n1edencére és a térdekre. Négy, melléklet 
nélküli felnőtt sírban koporsószög sem került elő. A négy 
csontváz közül kettőt bal oldalára zsugorítva fektettek 
le. J ellen1ző, hogy a négy legszegényebb sír a terület , 
E-i határán helyezkedett el. A fakoporsós ten1etkezés 
alternatív módszereként egy kislányt zárszerkezettel 
ellátott, vasalt sarkú faládában helyeztek örök nyuga
lomra (26. sír) . 

Elsősorban a csecsemő- és gyern1ektemetkezésekre 
jellemző a tört kővel bélelt és lefedett sírgödör. Ebbó1 a 
típusból összesen hetet tártunk fel. Ugyanebbe a kategó
riába sorolható nyolcadikként az a csecsemősír, an1elyet 
törött tégladarabokkal béleltek ki, és egy félbetört tető-
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cseréppel rcdtck cl. ' l'cté)cscrépből épített ládából össze
sen négy v{1lt isn1crt 16. /\zonos méret(íre (0,58x0,58 m ) 
vágott vu lk{Jni tul'nlHpokhól ugyancsak négy sírt állítottak 
össz " /\ 1n{1sodlngos felhasználásból származó tufalapok 
n1indcn pl·ldúny{1nnk egyik oldala egységesen átégett. E 
t ufalnpok l'cjt(·s(·nc:k he lyszínét a Szentendre és Visegrád 
közölli szakaszon ke ll ke resnünk. 

A tcn1ct()r('szlct leglátványosabb sírtípusát a m á
socJ lagos l'c lhaszn{tlású, faragott kövekbó1 összeállított 

szarkofágutánzatok képviselik. Ezek oldalait túlnyo
mórészt íves fal-fedőkövekbó1 (lorica) állították össze, 
de találtunk beépítve keretelt kőtáblákat, szó1őindás 
domborn1űvet is. A domború felükkel kifelé forduló 
fedőkövek által bezárt kamrát téglával vagy lapos kö
vekkel burkolták, a fej alatti résznél olykor vakolatból 
párnát is öntöttek. A lefedéshez lapos köveket, egy 
esetben sarok-akrotérionokkal és imbrexekkel ellátott 
nyeregtetőt utánzó szarkofágfedőt alkalmaztak. A több 
elembó1 összeállított szarkofágutánzatokat megpróbál
ták szigetelni, ennek eredményekén t föld nem került 
beléjük, a vízzel szemben viszont védtelennek bizonyul
tak. A víz elmozgatta a vázak és mellékletek egy részét, 
de az igazi veszteséget a csontok felgyorsult bomlása, 
szétporladása jelenti. 

Végezetül két travertin szarkofágot, egy felnőtt 

és egy gyermekméretűt kell mege1nlítenü nk. Utóbbi 
egyszerű, minden díszítéstől mentes, míg a felnőtt 
méretű n1indkét hosszoldalába szépen keretelt mezőt 
faragtak. Vésett felirat nem került rá, és biztosra vehet
jük, hogy festett sem, mivel ez a szarkofág teljesen sosen1 
készült el. Belsejének egyik fele kagylós törésű, teknős 
kialakítású maradt. Egyik szarkofághoz sem tartozott 
megfelelő szarkofágfedő, an1i erősíti gyanúnkat, hogy e 
kőládák, csakúgy, nlint a szarkofágután zatok építőanya-, 
gai, másodlagos felhasználásúak. Erdemes megen1líteni, 
hogy minden szarkofág és szarkofágutánzat helyét sírfolt 
jelezte, vagyis eleve leásásra szánták őket. 

A temetőrészlet D-i és Ny-i részének sajátsága a 
sírhantok tört kövekkel történő lefedése. A kövezés alatt 
1,5 n1éterre húzódtak a változatos típusú és tájolású 
sírok. A sírhan tok inegjelöléséhez szükséges kőanyagot 
a temetőfal visszabontásából fedezh ették, ugyanonnan 
szárn1azhatnak az íves fal-fedó'kövek is. Ugyanakkor 
szán1os jel n1utat arra, hogy kőfaragón1űhelyekbó1 fél
kész faragványokat, sőt, esetenként kész tern1ékeket is 
szállítottak a temetkezés helyszínére. 

Két szarkofágutánzat tartaln1azott kettős ten1etke
zést (7. és 23 . sír), az összes többi sírban egy csontvázat 
találtunk. Huszonöt felnőtt nlellett feltlínően nlagas 
a gyermekek (8) és a csecsen1ó1< (9) aránya. A fel nőtt 

csontvázakat, két zsugorításos esetet leszámítva, hanyatt 
fektetve, nyújtott testhelyzetben helyezték el. Ugyanez 
jellemző a gyern1ekekre is, a csecsen1ó'k sajátságos inag
zatpóza életkori sajátságnak tudható be. A csontvázak 
általában jó megtartásúak, leszán1ítva a szarkofágu tán
zatokban talált felnőtteket, és a fakoporsóba temetett 
gyern1ekeket, akiknek csontváza a föld nyon1ása alatt 
összelapult. A koponyákon, vázcson tokon külséreln1i, 
erőszakos halálra utaló nyo1nokat nem észleltünk. 

Valan1ennyi csecse1nősírban, továbbá a felnőtt sírok 
közül hétben nen1 találtunk viseleti tárgyat vagy nlellék-, 
letct. A hétbó1 hat sír a tcn1ető K-i és E-i szélén helyez-
kedett el, a hetedik a ten1ető közepén. Kilenc sírban csak 
viseleti tárgyak voltak, tizenháron1ban egyéb n1ellékletek 
is. A sírok összességében szegényesek, ritka az egy darab
nál több melléklet. A férfisírokra jellen1ző viseleti tárgy 
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a hagymafejes fibula, összesen hatot találtunk (Pröttel 
1, 2 és 3/4 típusok). A női sírokra jellemző a karkötő, a 
fülbevaló, az üveggyöngybó1 fűzött nyaklánc. A vaskés , 
és üvegedény mindkét nen1re jellemző. Erdekes, hogy 
tizenegy üvegedénnyel szemben mindössze hat darab 
kerán1iaedényt - korsó- és pohártípusokat - találtunk. 
Kerámia és üvegedény együtt sosem fordult elő, de a 
kerán1ia-mellékletekkel ellátott síroknak idóoen nagyon 
közel kellett állniuk az üvegedényesekhez, erre vallanak 
egyebek n1ellett a hasonló típusú hagymafibulák. , 

Erem mindössze hat sírban volt. A gyermeksírok , 
nagy száma dacára összesen egy bulla került elő. Oke-
reszténységgel kapcsolatba hozható emlékeket, mécse
seket, késő római férfi.sírokra jellemző övtartozékokat 
egyáltalán nem találtunk. Ugyanígy barbár kerámia, 
vagy n1ás, a provinciális ízléstó1 idegen tárgy sem került 
elő. A leggazdagabb sírban (21. sír) egy kék és sárga színű 
üveggyöngyökbó1 f(ízött nyakláncot, illetve borostyán
és gagátgyöngyökbó1 álló karkötőt viselő kislány feküdt, 
jobb vállán éren1, bal keze mellett kör alakú ólomkeretbe 
foglalt tükör, lábánál citromsárga mázas benyomott falú 
pohár (Faltenbeche1) került elő. 

Elsősorban az érmek és a hagyn1afejesfibulák alap
ján a temetkezések korát a 3. sz. utolsó negyede és a 4. 
sz. középső harmada közé tesszük. Mind a leletanyag, 
mind az épített sírok konstrukciója, az azonos forrásból 
származó építőanyag a Bécsi úti temető e részletének 
viszonylag rövid idejű használatára utal, ellentétben a 
„VII. sírcsoport" 2. sz. vége-4. sz. közepére keltezhető 
sírjai val. A sírhelyek kiosztása társadalmi hierarchia 
szerint történt. A gazdagabb n1ellékletekkel ellátott, 
és igényesebb kivitelezés(í sírok az úthoz közel helyez-, 
kedtek el, a szegényebbek az E-i és K-i oldalon. A két 
csoport között kaptak helyet a csecsen1ősírok, de a 
szegényes felnőtt sírokon túl, a temetőfal mellett is „ 
találtunk csecsemőket. Ok az egyszerűbb kivitelű sírok 
tulajdonosainak hozzátartozói lehettek. Szuperpozíciós 
helyzettel nem találkoztunk. 

Az ásatás legnagyobb érdeklődésre számot tartó 
lelete a temető területére szállított, n1ásodlagos épí
tőanyagnak szánt kőszállítmányok egyikével helyszínre 
került szobor. (Az illusztrációt lásd a 182. oldalon!) 
A ki váló minőségű n1észkóoó1 faragott, életnagyságú 
páncélos szobor felsőteste a beásáson feküdt. Feje 
hiányzott, és a késóobiekben sem került elő. Nyaktól 
lefelé azonban egészen a talapzat felső részéig minden 
darabját megtaláltuk. Jobb lába teljes egészben távolabb 
feküdt a testtó1, míg bal lábát lábszárközépen eltörték 
és egy közeli sírhant köves lefedéséhez használták fel. 
A szobor behajlított bal lába a contrapposto szerkesztési 
elv szándékáról tanúskodik, ennek ellenére a testsúly 
egyenetlen elosztására irányuló törekvést, vagyis az 
aszimmetrikus kompozíciót nem sikerült megvalósí
tani. A komolyabb szobrászati felkészültséget igénylő 
ponderatio nen1 jutott érvényre, az alkotás szigorú 
frontalitását a szimmetria feloldására irányuló kard
attribútum és a bal vállról leomló paludamentum sem 

kendőzheti el. A kettétört nyak helyzete arra vall, hogy 
a fej is előre nézett. Mindennek ellenére szembó1 nézve 
a sután behajlított bal láb, s a kelleténél hátrébb dó1ő 
felsőtest sem csökkenti a vizuális élményt. A karok fi
noman behajlítva a test mellett helyezkednek el: a bal 
kézfej félig ökölbe zárva támaszkodik a csípónöz, míg a 
jobb kéz hüvelyben pihenő kardot tart, amely azonban 
nem az alkaron nyugszik, hanem bőrcsíkokkal betekert 
markolatánál fogva a hüvelyk-, mutató- és középső ujj 
dönti a bal vállhoz. A kard, amely hozzávetó1egesen a 
test tengelyével párhuzamosan áll, tovább erősíti az 
alkotás frontális jellegét. 

A felsőtestet „klasszikus" típusú - bár anatómiai 
szempontból nem tökéletes - izom páncél fedi, amelynek 
szerény díszítettségét a mellkasi rész közepén elhelye
zett, idealizált gorgófő (gorgoneion), valamint az alhasi 
részen látható, stilizált, álló akantuszlevél biztosítja. 
A nyakban viselt díszzsínórról lecsüngő, és a mellkason 
szétterülő bőrszalagok talán a „kecskebőrt'>, az aigist 
hivatottak jelezni. Ebben az esetben a gorgoneion az 
aigis két szárnyát összefogó fibulaként is értelmezhető. 
A mellkas alatt hímzett díszöv (cingulum) fut keresztbe, 
amelyet az ismert analógiák alapján, n1inden esetben 
Hercules-cson1óra kötve viseltek a díszpáncélon. A pro
tektív szerepű Hercides-csomó hímzéssel történő he
lyettesítése a szobor készítőjének felkészületlenségér61 
árulkodik. 

A páncél alját egy sor geometrikus díszítés(í, kerek 
pteryx díszíti, ez alól ereszkednek le a rojtos szegély(í 
bőrszíjak, an1elyek majdnem teljesen elfedik a tunicát. 
A jobb felkart ugyancsak vértró1 lelógó bőrszíjak védik. 
A bal vállon barokkosan viselt paludamentum púpozódik, 
an1ely hátrafelé és oldalra ereszkedik le n1egcsavarodva a 
bal felkar körül. A szobor készítője a paludamentum össze
fogására használt korongfibulát is ábrázolta. A cakkozott 
szárú csizn1ába bújtatott jobb láb n1ellett irattekercs-kö
tegként megfogalmazott támaszték látható. A bal kézben 
egyensúlyozott kard, valamint az irattekercs a katonai 
és ad1ninisztratív hatalom képi n1egfogalmazásai, ezért 
mindenképpen n1agas rangú szen1él y szobráról lehet szó, 
an1ely eredetileg a katonaváros vagy még inkább a castra 
legionis területén állhatott. A római portrészobrászaton 
belül a dísz páncélos szobrok m(ífajának kevés érintkezési 
felülete van a szepulkrális művészettel, ezért a lelónely 
jellege a másodlagosan hasznosítani kívánt szobor eredeti 
funkciójára nézve - indifferens. 

A szobor stílusjegyei, a hellénisztikus hatás jelzés 
érték(i, szinte hangsúlytalan szerepe, n1indenekfölött 
azonban a kisméretű, kerek formájú pteryges alapján sem
miképpen sem beszélhetünk a tetrarchia korát n1egelőző 
alkotásról. Egy ilyen kései szobor esetében külön kieme
lendő, hogy átfaragásnak semmi nyomát nem találtuk. 
A kifaragás során alkaln1azott, viszonylag elavult készí
téstechnika nem annyira a korszakról, inkább a kőfaragó/ 
szobrász felkészültségéró1 tanúskodik. A szobor alkotója 
nem művész volt, iskolázatlan stílusa, a részletekben való 
kedvtelve elveszés igazi kismesterre vall. 
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, 
A kutatott területet ENy-DK irányban átszelő 

vízvezeték árkúnak kevert betöltése a hegyi eredetű 
üledék eltávolítását követően azonnal kirajzolódott. 
Mintegy 2 1n n1élyen jelentkezett a kőfalak között futó, 
szi 111 pia terrakotta csővezeték kó1apokkal fedett teteje. 
A fcdőkövck között k6t faragott római követ is találtunk, 
mindkctté5 ülé5 nőalakot fibrázol. A betöltésbó1 kizárólag 
rórnai leletanyagot sikerült gyűjtenünk. A vezeték és az 
azt védő ké5fa lazat közötti teret habarccsal öntötték ki, 
majd lefedték a már említett kó1apokkal. Ez a zárt rend
szer ncn1 ta rtaln1azott semmiféle leletanyagot, és a ter
rakottaclcmeken sem találtunk bélyeget, mesterjegyet, 
graffitót, újkori mázat vagy bármi egyéb kronológiai 
fogódzót. A rózsaszín felületű terrakottaelemek törése 
fekete színű. A hirtelen kiégetett kerámia felületére itt
ott egyenes- vagy hullámvonaldíszt vájt a fazekas, ezek 
azonban nem perdöntőek a kormeghatározásban. A víz
vezetéknek sem a kiindulási pontja, sem a rendeltetési , 
helye nem ismert, annyi bizonyos, hogy E feló1, vagyis 
a hegyekbó1 szállított vizet DDK-i irányba. 

Munkatársak: Benyó Gergely, Fabó Attila László, 
I-Iorváth Zoltán, Módy Péter, Szegleti Katalin. 

B UDAI BALOGH TIBOR 

5Li. Budapest, Il l. Csúcs-hegy, Harsánylejtő 
U, R, B,V,LT,Ró,A,Á 
2007. május 8. és augusztus 8. között folytattuk a 2006-
ban megkezdett szondázó régészeti feltárást. Munkánk 
a tavalyi kutatásból kimaradt útszakaszok (V-VI., VIII
IX. ill. I. árkok) feltárására szorítkozott. Az idén feltárt 
15 803 m2-nyi területen 8 korszak (késő neolitikum, 
középső rézkor vége, késő bronzkor, kora vaskor, késő , 
vaskor, római kor, avar kor, Arpád-kor, újkor) 587 objek-
tuma került elő. Az I-V-VI. árkok találkozási zónájában 
kora vaskori település műhelyobjektumainak és késő 
neolitikus település részletének tavaly már n1egkezdett , 
feltárását folytattuk. A kutatott terület EK-i határán futó 
V. árok Harsánylejtő utca feló1i szakasza DK-i irányban 
folyamatosan ritkuló régészeti intenzitást mutatott. Itt 
késő neolitikus, kora vaskori, avar településrészlet került 
elő, a I-Iarsánylejtő utcához közel szórványos avar és 
kelta telepnyomokat is regisztráltunk. 

A VI. árok 2006-ban megkezdett felületét folytatva 
oszlopszerkezetes épületalapok, egy erősen roncsolt késő 
neolitikus temetkezés, több kisebb méretű és egy nagy 
kiterjedésű protoboleráz időszakra keltezhető gödör
együttes mellett egy késő rézkori gyermektemetkezés, 
továbbá bronzkori, kora vaskori gödörkomplexumok 
láttak napvilágot. A tavaly feltárt kettős-hármas árok
rendszertó1 D-re egy jól lehatárolható területrészen 
hatalmas méretű római agyagnyerőgödörkomplexumot 
bontottunk ki. 

A VIII. árok gyenge régészeti intenzitása a patak 
menti sávra j ellemző, ahol középkori kemencemarad
ványokat és árokrendszert, valamint bizonytalanul 
értelmezhető kőkonstrukciókat dokumentáltunk. A IX. 

árok területén a korábban megismert középkori telepü
lés mintegy 40 régészeti objektuma mellett két rézkori, 
vélhetően áldozati célú gödröt találtunk. 

Az I. árok Virágosnyereg u. feló1i részén, a zártker
tek vonalában kutatott szakaszon áthaln1ozott rón1ai 
és középkori leletanyagot tartaln1azó K-Ny-i árok és 
azt elrekesztő, valószínlíleg kora újkori, kóoől falazott 
gátépítmény nyomaira bukkantunk. 

Munkatársak: M. Virág Zsuzsanna, Korom Anita, 
Kárpáti Zoltán régészek. 

SZILAS GÁBOR 

55. Budapest, Ill. Csúcs-hegy, Harsánylejtő 
R,Ró, Kö 
2007. május 8-án kezdtük meg a területre tervezett új 
városnegyed belső úthálózatának megelőző régészeti 
feltárását. Az utak - bevágásokkal és útpályával együtt -
átlagosan 25-30 m szélesek voltak, összes alapterületük 
36 500 n12, ebbó1 27 750 m2-t tudtunk kutatni. 

A terület középső részén a felső, eróziós rétegbó1 
szórvány őskori kerámiatöredékek kerültek elő (IIc) 
illetve K felé egy ovális formájú rézkori beásás mutat
kozott (Illa), kétrétegű betöltésébó1 kerámiatöredékek 
és egy szövőszéknehezék származik (Vir'ag Zs. megha
tározása). 

A terület K-i, a patakhoz legközelebb eső részén 
húzott két árokban (IV., V. felület) kerültek elő a római 
korra keltezhető objektumok. A feltárás itt egyelőre csak 
a humusz alatt jelentkező legkésó'bbi omladékrétegek 
tetejéig jutott, de n1ár megállapítható, hogy legalább 
két, különböző irányítású (és korú?) K-Ny tájolású 
épület falmaradványai illetve egy egyelőre ismeretlen 
funkciójú kerek építmény alapozása és beásások mutat
koztak. A falakat földbe rakták, igen szélesek ( 60-70 cm) 
voltak, így ez valószínűleg már az alapfalak szintje. Az 
omladékok tisztításából nagy n1ennyiségű tegula, imb
rex, tubus, állatcsont és házikerámia került elő (kevés 
a terra sigillata!), illetve három Hadrianus-nagybronz. 
A IV. felületen több helyen mutatkozó omladékok 
valószínűleg további falrészleteket takartak. Ugyanitt 
egy lejtő irányú árok foltját is regisztráltuk. Az épület
maradványok és hozzájuk tartozó objektumok (árkok, 
beásások) funkcióját, periodizációját egyelőre nem 
lehet megállapítani, a feltárást ezen a területen jövőre 
folytatjuk. A IIIc felület D-i végében előkerült, földbe 
rakott, törtköves, kb. 40 cm széles, lejtő irányú falacska 
kora és szerepe még bizonytalan, nem zárható ki, hogy 
összefügg a szomszédos IV. árok római kori objektuma
ival, a feltárás jövőre itt szintén folytatódik. 

A Ilc felületen eló'került V metszetű, kb. 80 cm mély, 
lejtő irányú árok, bár leletanyagot nem tartalmazott, 
alakja alapján talán szintén római kori lehet. 

A terület Ny-i, hegytető feló1i oldalán elszórtan kö
zépkori objektumok mutatkoztak, így két, kissé szögletes 
formáj ú ház (la, Ila) illetve kerek formájú sütó'kemencék 
kerültek elő, hamuzógödörrel, megújított tapasztással, 
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egy esetben kerán1iatöredékekkel aláalapozva (Ila, 
IIc) . Egy esetben a teljes boltozat épségben n1aradt: a 
kemencét a hegyoldalba vájták, a hegytető irányából rá
húzódott eróziós rétegek pedig szinte teljesen elfedték az 
objektumot (IIc) . A kemencékbó1 igen kevés leletanyag 
került elő (kerámia), ezek a 14-15. századra(?) keltezik 
az igen elszórtan jelentkező középkori objektumok ko-, 
rát. Valószínűnek látszik, hogy a hegyoldal E-i részén , 
2006-2007-ben feltárt ún. Obudaörs középkori falu késői 
továbbéléséró1, perifériájáról lehet szó (Kárpáti Zoltán 
szíves szóbeli közlése). 

Jó néhány olyan objektumot is feltártunk, ame
lyeknek funkcióját és korát keltező értékű leletanyag 
hiányában nen1 lehetett meghatározni. Ilyenek voltak 
pl. azok az átlagosan 0,5-1 m mély gödrök, an1elyeknek 
laza, törtköves betöltése volt, két esetben szórvány ál
latcsontok kerültek elő beló1ük. Talán a szántás során 
kiforgatott kövektó1 próbáltak meg ilyen n1ódon meg
szabadulni az újkorban. 

A fentiek mellett néhány esetben faszenes, pati
csos foltokat is regisztráltunk, ezek azonban néhány 
centiméter mélységíí, leletanyag nélküli jelenségeknek 
bizonyultak. Elképzelhető, hogy mivel ezek a hegyoldal 
felső részén mutatkoztak, eredetileg régészeti korú 
objektumok lehettek, de az erózió és a talajmlívelés 
következtében megsemmisültek, eredeti funkciójukat 
és korukat ma már lehetetlen megállapítani. 

Több felületen (Ia, Ila, IIc) i's mutatkoztak árkok, 
ezek zön1e lejtő irányú (azaz kb. K-Ny) néhány esetben 
azonban a lejtőre n1eró1eges, teknős aljú, sekély objektu
mok voltak. Betöltésükben, ill. aljukon elszórtan kövek 
mutatkoztak, leletanyag nen1 került elő beló1ük. Egy 
részük egyenes vonalú, azaz valószín(ileg mesterséges 
képződmény volt, míg néhány esetben tern1észetes ere
detre következtethetünk a szabálytalan forma alapján. 
Korukat nem tudtuk n1egállapítani. 

Az előkerült objektumok tehát viszonylag kis in
tenzitású, több régészeti korszakot érintő lelónelyre 
utalnak, amelyek közül a patak zónájában mutatkozó 
római kori épületegyüttes maradványainak feltárása a 
jövő év tavaszától folytatódik. 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

56. Budapest, Ill. Csúcs-hegy, Ha rsá nylejtő 
N 

O, Ró 
2007. október 8-19. között próbafeltárást végeztünk a 
telken (Hrsz.: 20039/9) . A beépítendő mintegy 2700 m2-

es területen belül a terepviszonyokhoz, és az alapozási 
mélységekhez igazodva két, összesen 375 m2 alapterületű , 
felületet nyitottunk: egy 50x50 m-es EK-DNy-i irányú, 
és egy 25x5 m-es, azonos irányú szondaárkot. 

Az 1. szonda legteljesebben vizsgálható rétegsorá
ban a jelentős újkori feltöltés alatt különböző típusú 
természetes rétegek sorát dokumentálhattuk, jellemző 
volt a lejtő irányú intenzív feltöltődés. Az altalaj felett 
90 cm-rel elhelyezkedő, helyenként kőzettörmelékes 

feltöltődési rétegbó1 1 darab újkori n1ázas kerámia
töredéket gyűjthettünk. Ez alatt a réteg alatt további 
három réteg különült el, melyekbó1 igen szórványosan 
(összesen 5-6) kisebb őskori, és római kerámiatöredékek 
kerültek elő. Régészeti objektum a feltárás során nem 
mutatkozott. 

57. Budapest, Ill. Hajógyári -sziget 
U, R, B, Ró,Kö 

HAVAS ZOLTÁN 

2007. június 12. és november 14. között próbafeltárást 
végeztünk a 23798/1, 23798/3, 23796/7, 23796/8 hrsz. 
telkeken. A beépítendő mintegy 99 400 m2-es területen 
belül összesen nettó 4628 m2-t érintettek szondaárkaink. 
(Az illusztrációt lásd a 186. oldalon!) 

A régészeti kutatások első fázisát jelentő, 2006. no
vember 29. és 2007. február 22. között végzett geofizikai 
feln1érések után a mérési eredmények régészeti kiérté
kelését végeztük el. A gépi földmunkák 2007. június 6-án 
indultak meg négy munkaterületen, a régészeti munka 
2007. június és november között folyt. 

Valamennyi szondaárokról közösen elmondható, 
hogy egységes raszterhálóhoz igazítva nyitottuk meg , 
őket, melynek az elemei 5x5 méteresek, és E-D, K-Ny 
tájolásúak. 

'A' szonda: A nettó 513 m2 alapterületű szondaárok 
a 2007. évi munkafelületek közül a legdélebbi. Az egy
kori kovácsműhely, kazánház és darupálya területén, 
a jelenleg filmstúdióként funkcionáló 319-es épülettó1 
K-re, a m(íködő transzformátorháztól Ny-ra, a 322-es 
épülettó1 D-re helyezkedik el. A szondaárok területén 
egy közepes objektums(írlíséget mutató középkori (11 . 
sz.) településrészlet, és őskori (bronzkor?) területhasz
nálat nyomai, objektumai kerültek elő. 

'B' szonda: A szondaárok nettó területe 775 m2, , 
E-D-i szára 122,8 m, K-Ny-i szára 50 m volt. A munka-, , 
területet a 322. sz. épülettó1 E-ra, EK-re alakítottuk ki. 
A környék erősen feltöltött, mivel korábban (a történeti 
korokban is) jelentős részét mély fekvése miatt gyakran 
öntötte el a Duna. A gyakori elöntésnek köszönhetően 
kis objektumsűrűséget találtunk. 

'D' szonda: A K- Ny irányú szonda nettó területe 
118 m2, hossza 24,3 m. A munkaterületet a Ladik csárda 
épületétó1 D-re, az egykori sportpálya déli részén alakí
tottuk ki. Kis objektumsűrűséget tapasztaltunk, őskori 
(bronzkor?) kísérő leletekkel. , 

'E' szonda: A 92 m2 nettó alapterületíí E-D-i szonda re-
latív mélysége átlagosan 2,5- 3 m volt. Munkaterületünk a 
Ladik csárda területén, a volt sportpályától K-re, a volt úszó
medencétó1 D-re feküdt. E területen kis objektumsűrűségű 
római kori lelónelyrészletet ismertünk meg. 

'F' szonda: A nettó 622 m2 alapterületű szondaárok 
átlagos relatív mélysége 35- 120 cm között mozgott. , 
A szonda K-Ny-i szára 70,4 m, D-i ága 19,5 m, E-i ága 
14,2 m hosszú volt. Munkaterületünk az egykori sportpá-, 
lya közepén, a Ladik csárda épületétó1 E-ra helyezkedett 
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el. A feltárás kis intenzitású lelónelyrészletet hozott 
felszínre. A terület n1élyebb fekvését részben az erede
ti domborzat jellegének köszönheti, részben azonban 
mesterséges terepalakítás eredménye. 

'G' szonda: Az árok nettó területe 753 in2 volt, átlagos , 
relatív n1élysége 1,5-2,3 m között n1ozgott. A szonda E-
D-i szára 87,5 m, K-i nyúlványa 22,5 m, Ny-i nyúlványa 
12 n1 hosszú volt. Munkaterületünket nagyobbrészt a 
Ladik csárda területén, az egykori sportpályától Ny-ra 
alakítottuk ki, egy fákkal, bozóttal erősen benőtt térség
ben. A feltárás során egy közepes intenzitású, római kori 
leleteket adó lelónelyrészletet ismerhettünk meg. 

'H' szonda: Nagysága nettó 310 n12, átlagos relatív 
mélysége 0,40-1,6 n1 között változott. Az L alakú szon-, 
daárok az egykori sportpályától E-ra, az úgynevezett 
akadálypályától D-re helyezkedett el, K-Ny-i szára 
43,6 m, E-D-i szára 15 n1 hosszú volt. A feltárás intenzív 
középkori (13-15. sz.) lelónelyet érintett, melyet azon
ban újkori beásások is tarkítottak. 

J' szonda: I-Iáron1 szakaszban, három munkafázisban 
tártuk fel. Első, Ny-i szakasza csak nettó 80 m2-t érin
tett a Ladik csárda területén fekvő szénatárlótól Ny-ra. 
A szonda második, középső szakasza gyakorlatilag a 
szénatárlótól K-re fekvő lovaspálya területét érintette, 
n1integy nettó 467 m2 területen, K-Ny-i irányban 35 n1 
hosszan, egy É-i mellékággal, melynek hossza 22,5 n1 
volt. Az utolsó, K-i szakasz önn1agában is két részbó1 
állt, összesen n1integy 350 n12 nettó alapterülettel, az 
ún. akadálypálya területén, és tó1e K-re, a teniszpálya 
területén. (Az akadálypályát érintő szakasz hossza 57 m, 
a teniszpályán 16 m hosszúságú szakaszt nyitottunk 
meg.) Míg a szonda Ny-i szakasza és középső szakaszá
nak nagy része negatívnak bizonyult, addig a lovaspálya 
K-i szélétó1 a teniszpályáig terjedő szakaszon intenzív 
középkori (13-15. sz.) lelónely részletét tárhattuk fel. 
A háron1 szakasz relatív mélysége igen változatosan 
alakult 2,8 métertó1 40 centiméterig. 

'K' szonda: Szondánkat 2007. augusztus 1. és 23. közt 
tártuk fel, bruttó 116 m2 alapterületen. Ez a munkaterü-, 
let a 'J' szonda Ny-i szakaszához közel, tó1e E-ra feküdt, , 
szintén a szénatárlótól Ny-ra. Arkunk relatív n1élysége 
itt is elérte a 2,5 métert, alapterülete a nettó 86 m2-t. Ez 
a felület is negatívnak bizonyult. 

'L' szonda: A nettó 330 n12 alapterületlí munkahely , 
a Hajógyári-öböl E-i végéhez közel, két használatban 
lévő mlíhelyépület között, az öblöt n1egkerülő beton
út K-i oldalán feküdt. Munkagödrünk hossza É-D-i 
irányban 44,3 m, Ny-i nyúlványa 13,5 n1 hosszú, átla
gos relatív mélysége 2,2-2,3 n1 volt. A feltöltés alatt 
csupán egy a 19. sz. első felére datálható mlíhelyépület 
pilléralapjait, oszlophelyeit találtuk, régészeti korú 
objektumot nem. 

'M' szonda: Az árok alapterülete nettó 132 n12 volt, , , 
a I-Iajógyári-öböl E-i végétó1 E-ra terült el, a betonúttól , 
K-re. Eszak-déli árkunk hossza 34,8 m, átlagos relatív 
n1élysége 3,2 és 1,8 m között változott, a feltöltés mér
tékétó1 függően. Egy több korszakot felvonultató (neolit, 

késő rézkor, kora bronzkor) közepes intenzitású őskori 
lelónely részletét ismerhettük meg. 

Középkori falu ('A' szonda) (5. lelónely) 

Az 't\' szonda területén érintettük azt a 11-12. századi 
települést, n1ely egykor a Nagy-sziget déli végén, csak
nem a csúcsán enyhén kie1nelkedő területet foglalta el. 
Korábbi régészeti adat nem utalt a falu jelenlétére, írásos 
forrásokból sem következtethettünk rá. Az elszigetelten 
álló enyhe kiemelkedés mellett valószínCíleg a folyami 
átkelésre alkaln1as pont birtokba vétele is szerepet 
játszhatott a falu n1egtelepülésében. , 

Szondaárkunkkal sem E-D, sem K-Ny irányban 
nen1 határolhattuk le a lelónelyet, azonban úgy t(ínik, 
a falu 1nár nem terjedt ki a 'B' szonda déli részére. 
A falu nlegismert objektumai csaknem egységesen a 
101,00-101, 15 n1Bf szinten voltak foltban észlelhetőek, 

de az objektu1nokat fedő 30-40 cin vastagságú réteg 
szintén a lelőhely részét képezi, számos szórványos 
lelet, többek közt római érem is került elő beló1e. Szinte 
teljesen bolygatatlannak n1ondható a lelónely, mivel a 
területet intenzív ipari használatának megkezdése előtt 
erőtelj ese;i feltöltötték, így az épületalapok és más boly
gatások nem érintették a középkori emlékeket. 

A falunak háro1n biztosan, egy valószín(íleg házként 
azonosítható objektumát tártuk fel. A házak négyzetes 
alakú, félig földbe n1élyített épületek, melyek tetőzetét 
a ház sarkainál, más esetben pedig oldalainak közepénél , , 
felállított faoszlopok tartották. Tájolásuk EEK-DDNy. 
Az épületek belsejében kövekbó1 kialakított kemencét 
csak egy esetben tárhattunk fel, mivel a többi ház vonat
kozó része kívül esett szondaárkunk vonalán. , 

A falu telkeit hozzávetó1eg K-Ny és E-D-i árkok 
határolták. Az árkok által határolt területeken egy, vagy 
több épület is állt viszonylag ritkásan. Az objektun1ok 
ritkás elhelyezkedésébó1, és abból a ténybó1, hogy a 
házak javítására, megújítására viszonylag kevés nyom 
utalt, arra következtettünk, hogy a falu viszonylag 
rövid, legfeljebb pár generációt felölelő élettartamú 
lehetett. 

Bronzkori(?) területhasználat ('A' szonda) 
(5. lelónely) 

A kutatóárok középső szakaszán a középkori házak 
által vágott, korábbi rétegbó1 szórványosan őskori, 
valószín(íleg bronzkorra keltezhető kerámiatöredékek 
kerültek elő. A házak jelentkezési szintjénél mélyebbre 
bontva is csak egyetlen, a korszakhoz köthető objek
tumot találtunk, amit az egyik középkori ház részben 
elbolygatott. Ez egy leletet szinte alig tartalmazó, méh
kas alakú tárlóveren1 volt. Településként egyelőre nem 
értelmezhetjük a területhasználatot. 

Területkij elölő, vízelvezető árkok, római kor(?) 
('B', 'E', 'F', 'G', 'M' szonda) 

Jellegzetes objektumtípusként figyelhettük n1eg a ré
szint vízelvezető, részint azonban inkább területkijelölő 
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funkcióval rendelkező árkokat. Rendeltetésük nem 
n1indenütt egyérte lmCícn definiálható, de több helyen 
fedezh etők fel rendszeresség nyo1nai. 

Egyé rtc l 111 Cí össze fü ggés t fedezhetünk fel a 1B1 

és 1E1 szondában fe ltárt árokszakaszok közt. Mindkét 
helyen az egykori partvonallal párhuzamosan kerül
tek kialakí tásra a keskeny árkok, melyek irányukból, 
és betöltésük szerkezetébó1 ítélve nem szolgálhattak , 
vízel vezctőként. f\z 1E' szondában ENy-ról határolja 
a két pf1rhuzamos árok az egykor mélyebben fekvő, 
rendszeresen, vagy tartósan elöntött területet, míg a 1B1 

szonda egyetlen árka ugyanezt teszi DK-ró1. Mindkét 
helyen 1-1, az árkok vonalától a vizenyős terület felé 
eső cölöphely egészíti ki a rendszert. Ezek az egykori 
faoszlopra utaló nyomok az alkalmi kikötőként való 
használat lehetőségét is felvetik a már említett elön
tött területre vonatkozóan. Ennek a rendszernek az 
esetében a keltezést az 1E' szonda árkaiban talált rón1ai 
leletanyag határozza meg. , 

Kevésbé jól keltezhető az 'F' szonda E-D-i árka, és 
az 1M' szonda K-Ny-i árka. Elóbbi esetében korhatározó 
lelet egyáltalán nen1 került elő, utóbbiból egyetlen olyan 
apró kerámiatöredék szárn1azott, amely rón1ai vagy 
középkorra utal. Az mindenesetre egyértelm(í, hogy ez 
az árok nen1 az itt feltárt őskori objektumokkal egyko
rú, azoknál késóbbi. Mindkét esetben valószín(ísíthető 
vízelvezető funkció a betöltés szerkezete alapj~n. 

Végül röviden n1eg kell emlékezni arról is, hogy a 'G' 
szondában feltárt, római korra keltezhető jelenségek egy 
része is haso11ló jelleggel bír, és jóllehet egyérteln1Cí rend
szerezett voltuk nem kérdéses, pontos rendeltetésük 
tisztázása csak további feltárásokkal lesz lehetséges. 

Bronzkori(?) területhasználat ('D' szonda) 
( 4. leló'hely) 

Igen kis intenzitású és leletszegény leló'helyre buk
kantunk a 'D' szonda területén. Határai egyelőre csak , 
hozzávetó1egesen húzhatók meg, E-i irányban nem 
érte el az 'F' és 'G' szondák vonalát, déli irányban a 'B' 
szonda vonalát. Keletró1, DK-ró1 egy inélyebben fekvő, 
megtelepülésre alkalmatlan terület helyezkedett el, Ny
on legtávolabb a Hajógyári-öböl elődjét jelentő Duna-ág 
biztos határt jelentett. A leló'hely lényegében szabályta
lan beásások, gödrök halmazából állt, melyeknek csak 
egy része tartalmazott leletet. Ezek alapján a bronzkor 
egyelőre közelebbró1 nem meghatározható időszakára 
gondolhatunk. Egyértelműnek tűnik, hogy nem tar
tós n1egtelepülésró1, legfeljebb rövid idejű jelenlétró1 
árulkodnak a nyomok. A leló'hely, n1ostani ismereteink 
szerint, bolygatatlan. 

Római árkok, cölöp konstrukció ('G' szonda) 
(3. leló'hely) 
, 
Erintó1egesen már esett szó a 'G1 szonda segítségével 
n1egis1nert római kori lelónelyró1, mely lényegében két 
periódusra, és két különböző te1ületre osztható. A korábbi 
periódus térbeli határait a Hajógyári-öböl partja adja Ny-

ról, a feltárt két, parttal párhuzamos cölöpárok K-ró1, D-i , , 
és E-i határa csak sejthető. Eszakon valószín(íleg nem érte 
el a 'J' szonda vonalát, délen pedig a 'D' szonda vonalát. 
A jelenlegi lehatárolás szerint legalább 4908 m2-ró1 van 
szó, amibó13617 m2 esik a tön1bszer(íen beépíteni kívánt 
területre. A másik, késóbbi periódus leló'helye részben 
a korábbi lelónely D-i részére esik, részben attól K-re. , 
Eszakon nem éri el a 1G' szonda K-i szárát, K-en az egy-, 
kori sportpálya szélét, délen a 'D' szondát. Igya korábbi 
lelónelyhez 1nég legalább további 1336 in2 adódik hozzá. 
(Ennek már teljes egésze a beruházási területre esik.) 

Régészeti topográfia szempontjából a leló'hely a 
Kis-szigeten fekvő római helytartói palotakomplexum 
déli, kevésbé kutatott részével, illetve a Hajógyári-öböl 
kis-szigeti partján felmért, római kori cölöpökkel esik 
szembe. 

A korábbi leló'hely jelenségei közül legtöbbet lé
nyegében a határoló elen1ekró1 tudtunk ineg. A két 
egyn1ással, és a partvonallal is hozzávetó1eg párhuzamos 
cölöpárok, n1elyeket hosszú szakaszon követhettünk, 
egyn1ást kiegészítő rendszert alkot. Együtt voltak hi
vatottak élesen elhatárolni a palotával szen1beni part 
menti sávot a mögötte elterülő térségtó1. A rendszer 
további elen1ei az árkoktól a part felé esnek, ezek közül 
néhány gödörobjektun1ot a szonda Ny-i nyúlványában 
tárhattunk fel. A cölöpárkok lényegében inasszívan 
kivitelezett kerítések nyomai, inelyek s(ír(ín beásott 
oszlopokból álltak. Munkahipotézisként fehnerül az a 
lehetőség is, hogy a palotával sze1n ben így elválasztott 
terület, akár reprezentatív célt is szolgálhatott, de 
ugyanígy, funkcionálisan összefügghetett a sze1nközti, 
kiépített parttal is. Mindkét esetben számolni kell azzal 
a lehetőséggel, hogy a további feltárások olyan konst
rukció nyomait mutatják majd ki, amely szerves részét 
képezte a palotakomplexum, és környező létesítményei 
összképének. 

A késóbbi periódus objektumai, bár vágták az in1ént 
ismertetett rendszer elen1eit, azok szerkezetétó1, tájo
lásától mégsem függetlenek. A feltárt, jobbára K-Ny-i 
árkok n1élysége, kialakítása változatos. Ezt a rendszert 
számos cölöplyuk egészítette ki, melyek egyelőre nem te
szik lehetővé, hogy felisme1iük, milyen jellegCí építmény, 
vagy építmények lenyomataként maradtak ránk. 

A leló'hely, főként annak déli része újkori beásások 
által bolygatott, több közmű is keresztezi területét. Sze
rencsés módon nen1 n1inden bolygatás érte el a római 
objektumok szintjét. Az ismertetett régészeti jelenségek 
jelentkezési szintje 101,2- 01,9 mBf közt alakult, igazod-, 
va az egykori terep enyhe, de jól követhető E-i irányú 
lejtéséhez. Ez a tarton1ány egyébként összecseng a szem
közti palota isn1ert padlószintjeivel is. A szintadatok más 
szempontból is figyelen1re méltóak, nen1 véletlen talán, 
hogy a késóbbi objektu1nok mind D-en, a valamivel 
magasabb területrészen csoportosulnak. Ismeretes, hogy 
a helytartói palota felhagyása, szisztematikus kiürítése 
hátterében is vízszinte1nelkedést, mind gyakoribbá váló 
árvizet feltételeznek. 
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Középkori (13-15. sz.) telep(?) ('H', 'J' szonda) 
(2. lelőhely) 

A 'H' és 'J' szonda egyetlen lelónely két részletét tárta 
fel. A lelónely több irányból viszonylag jól lehatárol
ható. Nyugaton biztosan elértük a lelónely szélét, az 
objektumok a lovaspálya K-i szélétó1 Ny-ra n1ár nen1 
jelentkeztek. Keleten szintén ritkul a lelónely intenzitása 
a n1egnyitott árokszakaszon belül, de a partvonal sincs 
messze. Délen valószínűleg nen1 érte el a lelónely az , , 
egykori sportpálya E-i szélét. Eszak felé szinte biztosan 
túllóg a a beruházási terület határvonalán, de pontosan 
nem tudni, 1neddig. 

A lelónely telepítő tényezőjét egyértelmCíen az 
a földnyelv, vagy dombszerű kiemelkedés jelentette, 
amit a hajógyártás előtti térképek is jeleznek itt. Ezt a 
don1borzati jelenséget jól követhettük a feltárás során is. 
Abszolút szintadatok tekintetében 101,3 mBf és 102,4 
mBf között mutatkoztak a régészeti objektumok. Ez a 
legmagasabb területen azt jelentette, hogy gyakorlatilag 
20-30 cn1 mélyítés után n1ár el is értük az objektumok te
tejét. Főként ezen a magasabb területen, különösen a 'I-I' 
szonda területén volt tapasztalható újkori, vagy jelenkoti 
bolygatás, a lelónely mélyebb részeit feltöltés fedte. 

Igen gazdag, és változatos leletanyag került elő, első
sorban a 'J' szonda objektumaiból. (Az idén talált leletek 
jelentős része származott innen.) Az egyértelműen jelen 
lévő 13-15. századon kívül ne1n kizárt, hogy a részlete
sebb elemzés a 16. századig nyúló folytonosságra fog 
utalni. Az import és helyi kerámialeletek mellett üveg
töredékek, igen sok vastárgy (szerszá1nok, lószerszám), 
állatcsont, kál yhacsen1pe-töredék is előkerült. 

A leletanyag jellege egyértelmCíen településre, lakó
helyre utal 1nind összetételében, mind pedig mennyisé
gében. Másrészt azonban a településeket jellen1ző objek
tumtípusok (ház, épületnyom, kemence, kút) egyelőre 
hiányoznak. Voltak köves, és égett agyagos (paticsos) 
omladékok, és számos cölöphely, n1elyek utalhatnak 
egykor felszínen álló, elpusztult épületekre, de n1agukat 
az épületeket nen1 is1nerhettük fel egyelőre. Találtunk 
ugyanakkor számos különböző irányítású, kisebb-na
gyobb árkot, különböző gödröket, ver1neket, melyek 
utaltak a terület hosszabb időn, több perióduson átívelő 

használatára. f\ 'J' szondában feltárt nagy K-Ny-i árok 
tartósan meghatározhatta a település(?) szerkezetét. 

Kisebb település létrejöttét ebben az időszakban 
is (hasonlóan a 11-12. századi faluhoz) a pesti és bu
dai oldal közti intenzív kapcsolat, folyami átkelő, rév 
n1Cíködése indokolhatta. 
„ 
Oskori területhasználat (neolit, késő rézkor, 
kora bronzkor) ('M' szonda) (1. lelón ely) 

Az 'i\11' szonda által érintett őskori lelónely határát Ny 
felé biztosan a Hajógyári-öböl, illetve az egykori Duna-ág 
partja adta, D felé a lelónely nem érte el az 'L' szonda , 
vonalát, E-on és K-en nem ismerjük a határait, de biz-
tosan túlnyúlik a beruházási terület szélén. A lelónely 
megismert részén a régészeti objektumok 101,85-101,5 

n1Bf szinten jelentkeztek, de az őket fedő 30-40 cm 
vastag réteg is szolgáltatott szórványos leleteket. 

A lelónely kerek gödrökbó1, cölöplyukból, és egy 
nagyobb gödörkon1plexumból tevődik össze a feltárt 
szakaszon. Utóbbi kon1plexun1 egy kisebb tűzhely n1arad
ványait is magába foglalta. Az objektumok kerámiaanyaga 
hosszabb időszak több periódusára való keltezést tesz 
lehetővé, és a lelónely több korszakú voltát az objektu-
1nok több szinten való jelentkezése is igazolja. A néhány 
legkorábbi, egyelőre pontosabban nem meghatározható 
újkó1<ori lelet mellett elsősorban a késő rézkori badeni 
kultúra (Kr. e. 3500-2700) és a kora bronzkori Makó
kultúra (Kr. e. 2700-2500) jellegzetes kerámiája került 
elő. A kerámia mellett néhány pattintott kőeszköz, állat
csontok, és igen nagy n1ennyiségű kagylóhéj került elő a 
gödrökbó1. A lelóbelybó1 eddig megismert részlet összké
pe időszakos, időró1-időre visszatérő megtelepülésre utal, 
n1clynck egyik fő n1ozgatórugója talán a folyó, nunt fontos 
táplálék és nyersanyagforrás közelsége lehetett. 

Római kori szórvány leletek ('A', 'B', 'M' szonda) 

f\z 'A', 'B' és 'M' szondák területén az újkori feltöltés je
lentékeny n1ennyiségű és n1inőségű római kori régészeti 
leletet tartalmazott. Kőfaragványok (küszöbkő, kváder, 
oszlop töredéke), bélyeges téglák, kerá1niatöredékek, 
festett vakolattöredékek, sőt még mozaikpadló töredé
kei is előkerültek. Ezek az olykor önmagukban, eredeti 
lelónelyüktó1 elszakítva is jelentős tárgyak ráadásul nagy 
valószínűséggel a Kis-szigeten elhelyezkedő palotakon1p
lexum feltárásából, illetve rongálásából származnak. 

i I-IAVAS ZOLTÁN 

58. Budapest, Ill. Ipartelep utca 64. „ ~ 

0, N?, A? 
2007. szeptember 11. és október 8. között próbafeltá
rást végeztünk a telken (Hrsz: 64054/ 29). A területen a 
tervezett irodaház alapozásának a nyomvonalában két , 
egymásra meró1eges kutatóárkot húztunk: egy E-D-i 
(6x47111) és egy K-Ny-i (6x47 n1) irányításút. A területet 
60-100 cm vastag modern kori feltöltés borította. Ez 
alatt egy 10-40 cm vastagság közt váltakozó homogén, 
tömött barna (egykori termőtalaj) réteget észleltünk, 
majd a sárga altalaj jelentkezett. A metszetekben jól 
láthattuk, hogy az e két utóbbi réteg közti elválás el-
1nosódva jelentkezett: a barna réteg sokszor fodrozódva 
a sárga altalajba kenődött, ami feltehetően a terület 
mezőgazdasági használatára (szántásnyon1ok) utalt. 
A gyéren felbukkanó újkori, modern kori mázas kerá
miatöredékek inkább egy kései használatot sugallnak. 
A két kutatóárokban elenyésző szán1ban bukkantunk , 
régészeti objektumra: egy EK-DNy-i irányú árok (datáló 
lelet nélkül) és 4 gödör került napvilágra, melyekbó1 
csupán egyben találtunk kézzel formált (népvándorlás , 
kori vagy Arpád-kori?) kerán1iatöredékeket. A szondákat 
kiszélesítettük a tervezett épületalap határáig. Az újabb 
felületekben néhány további sekély gödör jelentkezett, 
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ezekbó1 azonban egy kivételével (néhány őskori kerá
n1iatöredék) leletanyag ncn1 került elő. 

'l'. LÁNG ÜRSOLYA - VÁMOS PÉTER 

59. Budapest, Ill. Kirá lyok útja 291. 
B, LT, A 
2007. októher '15. és december 21. között megelőző 
kutatást végeztünk a telken (Hrsz.: 63629/ 5). Egykor 
a Fővárosi 'T'anács Üdülője állt itt, ahol az 1955-ben és 
1960-ban lezajló leletinentések 7 korszak (neolitikum, 
rézkor, korai, középső, késő bronzkor, kelta, népvándor
lás kor) régészeti leletanyagát hozták napvilágra. 2007 
szepten1berében a jelen feltárást közvetlenül megelőző, 
az egykori üdülőépületek bontási n1unkáit figyelemn1el 
kísérő szakfelügyelet keretében vastag kultúrréteggel 
rendelkező régészeti lelőhelyet sikerült doktunentálni. 
A területre tervezett lakópark építését megelőzően 
végzett szondázó próbafeltárás már a leendő hét épület 
területének régészeti fedettségét volt hivatott tisztázni. 
Hamar nyilvánvalóvá vált a teljes telek régészeti érin
tettségének ténye, ezért a decen1ber 21-ig történő hosz
szabbítás keretében a telek D-i felén épülő 4 lakótön1b 
teljes megelőző feltárását is elvégeztük. 

Ennek során a n1a már nagyjából sík területbó1 két, , , 
a folyószabályozás előtti ártérbó1 kien1elkedő EEK-i 
irányban futó szigethát és közte húzódó, időszakosan 
vízzel borított mélyebb terület alkotta változatos térszín 
képe rajzolódott ki. A n1integy 2300 m2-nyi területen 
a geomorfológiai adottságoknak köszönhetően eltérő 
stírCíséggel 6 régészeti korszak 474 objektuma került 
napvilágra. 

A Duna főágához közelebbi széles, lapos kiemelke
désen korai (Harangedény-Csepel-csoport) középső (Va
tya-kultúra) és későbronzkori (urnamezős kultúra), késő 
vaskori (császárkori kelta), valamint egy avar település 
tároló-, mCíhely-, és áldozati gödrei, földbe n1élyített 
épületei láttak napvilágot. A hát vonalára meró1egesen 
hataln1as középső bronzkori árokrendszer húzódott, 
n1elyet a település késői, koszideri periódusában annak 
terjeszkedése miatt feltöltöttek. Nyugati irányban a 
szárazföld belseje felé haladva a teraszsziget Ny-i felét 
és a szemközti partoldalt bronzkori és az 1. századi 
kelta település egymásba olvadó agyagnyerő gödreinek 
kon1plexumai borították. Minimális n1ennyiséglí lelet
anyaga núatt jelenleg bizonytalan az időrendi besorolása 
egy alig 3,5 m hosszú alapárkos, cölöpvázas épületnek, 
továbbá egy fej nélküli emberi temetkezésnek és egy 
nyújtott, háton fekvő csontvázas sírnak. 

60. Budapest, Ill. Királyok útja 293. 
Ró 

SZILAS GÁBOR 

2007. január 15. és március 9. között megelőző feltárást 
végeztünk a telken (Hrsz.: 63630). A lakópark építését 
megelőzően végzett munka szükségességét annak a ko-

rábbi kutatásokból ismert lelónelyláncolatnak megléte 
indokolta, mely Budakalász-Békásn1egyer határától 
egészen Pünkösdfürdőig húzódik. A szóban forgó telek 
része az egykori Pénzjegynyomda Vállalat üdülőjének, 
ahonnan az 1950-es évekbó1 késő bronzkori urnasír 
is1nert. A földmunkával érintett 1660 m2-es területen 
7 régészeti korszak 499, egymást többszörösen vágó 
régészeti objektun1a került napvilágra. 

A legkorábbi leletek a Kr. e. 6. évezred végéró1, az új
kó1wri zselízi kultúra időszakából származnak, n1elyek egy 
időszakos település tárolóvern1eibó1, áldozati gödreibó1 ke
rültek elő (festett arcos edény töredéke, őstulokszarv). 

A középső rézkorban (Ludanice-kultúra) kisebb 
te1nető létesült a területen, melynek két zsugorított 
csontvázas temetkezését dokun1entáltuk. 

A késő rézkorban (badeni kultúra) nagy kiterjedésű 
település létesült a Duna-parton, inelynek feltCínően 
gazdag szakrális életéró1 három rituális szarvasn1arha
temetkezés árulkodik. 

A kora bronzkori Makó-kultúra települését követően 
a Kr. e. 2. évezred közepén a Vatya-kultúra időszakában 
volt a terület a legintenzívebben lakott, amikor a falu 
életterének növelése érdekében a mélyebb térszíneket 
települési hulladékkal töltötték fel. A telepen folyt 
gazdag rituális életró1 tanúskodnak a kutyaáldozatokat 
tartalmazó gödrök. 

A késő bronzkori urnan1ezős kultúra időszakában a 
Duna főágához közelebbi teraszszigeten han1vasztásos 
rítusú urnaten1ető létesült (9 sír), iníg a késő vasleori 
kelták döngölt-tapasztott padlójú épületei, több méter 
mély gabonatároló vern1ei jelentették a terület legkésób
bi megtelepedését. 

61. Budapest, Ill. Királyok útja 313. 
Ró 

SZlLAS GÁBOR 

2007. július 16-18. között régészeti szakfelügyeletet 
végeztünk a telken (Hrsz.: 63646). A ide tervezett épü
let sávalapjainak kutatására volt lehetőségünk. A 3 db , 
39 n1 hosszú, K-Ny-i irányú és 4 db 5 m hosszú E-D-i 
irányú sávalap szélessége 40- 50 cm, alapozási mélysége 
1,8 n1. A keskeny árokszakaszok mindegyikében jelentős 
n1értéklí újkori bolygatást tapasztaltunk. Munkánk során 
6 objektum részlete került elő, többségük leletanyagot 
nem tartalmazott. A sávalapokon túlnyúló objektumré
szek feltárására nem volt lehetőségünk. A telep részlet a 
Kr. u. 2-3. századra datálható. 

62. Budapest, Ill. Kiscelli utca 
Ró 

KOROM ANITA 

2007. március 19. és május 21. között régészeti meg
figyelést biztosítottunk a Bécsi út mentén folytatott 
vízvezeték-felújítási munkákhoz. A Kiscelli utca 103. 
telek előtt a Kiscelli úttestben nyitott árok D-i metsze-
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tében az újkori rétegek alatt 10 cm vastag római réteget 
dokun1entáltunk. A többi szakaszon csak újkori feltöltési 
és planírozási rétegeket találtunk. 

63. Budapest, Ill . Kunigunda útja Li5. 
Ró 

KIRCHHOF ANITA 

2007. március hónapban próbaszondázást végeztünk 
a telken (Hrsz.: 19755/ 2), egy tervezett csarnoképület , 
helyén. Egy közel E-D-i irányú 20x5 n1-es próbaszondát 
alakítottunk ki. Gépi erővel szedtük le a felső, átlagosan 
1,9-2 m vastag kevert, törmelékes feltöltést. A próba
szondázás során a hun1uszos réteg felső részébó1 két 
apró, római téglatöredék és néhány, valószínCílegszintén 
ró1nai kerán1iaszilánk került elő, régészeti objektun1ot 
nem sikerült azonosítanunk. 

6.Li. Budapest, Ill. Kunigunda útja 62. 
Ró 

LASSÁNYI GÁBOR 

2007. május 24-31. között próbafeltárást végeztünk a 
telken (Hrsz. : 18848/14). Az öt szondaárkot a leendő 
épület kábelalagútjainak helyén húztuk ineg. Megálla
pítottuk, hogy a területet K felé vékonyodó, 1,5-1 111 
vastagságú újkori feltöltés fedi. Két árokban, ahol elér
tük az altalajt, csekély intenzitású lelóbely részletére , 
akadtunk. Arkok, cölöplyukak, gödrök kerültek elő, 
amelyekbó1 igen n1inimális anyag került felszínre (ösz
szesen 6 db kerá1nia). A paleotalaj rétegébó1 sen1n1iféle 
leletanyagot nen1 sikerült eltenni. Az iszaprétegnek is 
csak a legfelső részébó1 szárn1azott nén1i újkori kerán1i
aanyag, an1elyben elvétve rón1ai tegula-, imbrexdarabok 
is voltak. 

65. Budapest, Ill. Nánási út 39. 
B,Ró,N 

B UDAI BALOGH TIBOR 

A BTM Aquincun1i Múzeun1a 2007. április 11-23. között 
régészeti szakfelügyeletet látott el a Bíbic csónakház 
alapozási 1nunkáinál. f\ szakfelügyelet szerves folytatása 
volt a terület D-i részén 2005-ben építkezést megelőzően 
végzett inegelőző feltárásnak. Akkor a terület K-i részén 
őskori objektun1ok, Ny-i felén pedig, K-Ny-i irányú 
V-keresztmetszetű római kori vízelvezető árkok kerültek 
elő. A leendő épület pontalapokra (1x1 m, 1,3x1,3 m, 
1,6x1,6 m) és sávalapokra épül. 

A pontalapokban a felső 30-50 cm-es újkori feltöl
tés eltávolítása után egy - n1ár korábban is megfigyelt 
- sötétbarna, homogén, humuszos réteg következett, 
szórványos bronzkori, rón1ai és népvándorlás kori kerá
mia leletanyaggal, de újkori anyag is volt benne. A telek 
D-i részén kialakított pontalapokban a humuszréteg 
alatt vastagabb (20 cm) sóderréteg (árokbetöltés?), 
majd helyenként római teguladarabokkal kevert kö-

ves omladék (árokbetöltés?) következett, amely alatt 
több felületben K-Ny-i árkok részletei mutatkoztak. 
Az árkok sekélyek, teknős aljúak, 20-30 cm szélesek 
voltak, leletanyag csak az egyikbó1 került elő (rhein
zaberni? terra sigillata töredéke). Az árkok alatt n1ár 
a sárga, homokos altalaj jelentkezett. Több helyen 
figyeltük meg további beásások, árkok(?) széleit, il
letve köves omladékokat közvetlenül a sárga altalaj 
felett, de a kis alapterül et n1iatt ezek funkciója és 
iránya ne1n volt n1egállapítható. A terület Ny-i végén 
kialakított pontalapban egy K-Ny-i irányú árok betöl
téséből állatcsontok, faszén származott. felette pedig 
ismeretlen rendeletetésű, paticsos, égett szél(í beásást 
regisztráltunk. 

/\területrészen tehát a 2005. évi megfigyelésekhez 
hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy egyrészt jelen van egy 
őskori lelethorizont, másrészt pedig ismét doku1nen
tálhattunk olyan K-Ny-i, a Dunára n1eró1eges irányú, 
rón1ai kori leletanyaggal betöltött árkokat, amelyek a 
terület víztelenítését szolgálhatták. 

66. Budapest, Ill. Nánási út 69. 
R 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

2007. október 2-8. között régészeti szakfelügyeletet 
láttunk el az épületbontáshoz kapcsolódóan. A terület , 
az aquincumi polgárvárostól E-ra fekszik, a Duna part-
ján. A telken korábban üdülőépületek és medencék 
álltak, ezek bontását kísértük figyelemn1el. A terület-, 
rész a Nánási úttól K-re az Aranyhegyi-pataktól E-ra 
egészen Békás1negyerig régészeti érdek(í terület, itt 
egyrészt a rón1ai kori limes erőd lánco latának tagjai, 
út és temetkezések, illetve útállomások eló'kerülésével 
lehet számolni. Az őskori kultúrák közül is számos 
inegtelepedett itt (rézkor, bronzkor) így elsősorban 
ezen régészeti korszakok en1lékanyagára számíthat
tunk. A bontás során a Nánási úthoz közelebb eső, 
a telek Ny-i részén lévő épületek alapjainak bontása 
során se1n régészeti lelet, se1n objektum ne1n n1utat
kozott, viszont K felé az egyik inedence alapja alatt 
a sárga hon1okos talajban sötétbarna elszíneződések 
(beásások?) rajzolódtak ki, itt a felső hun1uszos talajból 
őskori, zö1nében rézkori kerámiatöredékek kerültek 
elő nagy számban. 

T. LÁNG ÜRSOLYA 

67. Budapest, Ill. Nánási út- Rozgonyi Piroska út
Római part 
U,R 
2007. október 27. és december 3. között lakópark építését 
megelőzően, fakitermeléshez kapcsolódó szakfelügyele
tet, próbafeltárást és megelőző régészeti feltárást végez
tünk a területen (Hrsz.: 23744/ 2). A Duna-part közelében 
húzódó 11A" és „B" jelCí épületek területének próbafeltá
rása az „A" épület esetében régészeti jelenségeket nem 
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eredményezett, így itt az épületalap teljes kitermelése 
(700 1n2) régészeti szakfelügyelet 1nellett történt. Az 
újkori bcúsásokkal és tereprendezéssel bolygatott épület 
területe egyetlen szórvá nyos kerámiatöredék kivételével 
régészeti szcn1pontból negatívnak bizonyult. 

!\ ,,B" épül et területének próbafeltárása során a 
tern1észctes c rcd etCí homokbucka alatt jelentkező, 
helyenként 80- 100 cm vastagságú barna, szerves 
anyaggal dúsított, elszórtan őskori kerámiatöredéket, 
il letve csoportosan kagylóhéjakat tartalmazó homo
kos, iszapos réteg alatt újkőkori és rézkori település 
nyo111ait regisztráltuk, amely szükségessé tette a teljes 
épületalap (700 m2) megelőző feltárását. Ennek során 
a késő Zselíz-időszak nagyméretCl, gazdag leletanyagot 
szolgáltató gödörkomplexun1a mellett több más, többek 
között tárológödröt és oszlopkonstrukcióhoz tartozó , 
oszlophelyeket bontottunk ki. Az E-i szelvényhatárnál 
egy kavicsos alapozású, gyengén átégett tapasztású 
tűzhely maradványait is feltártuk. Két kerek, méhkas 
alakú gödörben a rézkori Ludanice-kultúra egy-egy 
töredékes edénye került elő. A szakfelügyelet és a 
próbafeltárás során a Nánási úti oldalon elhelyezkedő 
három épület („C", „D" és „E") területén összesen kb. 
500 m2-nyi megnyitott felületen a dunántúli vonaldíszes 
kerámia kottafejes időszakának települési objektumait 
és vélhetően ugyancsak ehhez az időszakhoz köthető 
oszlopszerkezetes épületek szerkezeti elemeit tártuk 
fel. Az épületalapok teljes megelőző feltárására 2008 
tavaszán kerül sor. 

T. LÁNG ORSOLYA - M. VIRÁG ZSUZSANNA 

68. Budapest, Ill. Pacsirtamező utca 30. 
Ró 
2007. november 14. és december 5. között próbafeltárást 
végeztünk az épületen belül. A statikai lehetőségek és 
a régészeti szempontok figyelembe vételével 3 árok ki
alakítására nyílt lehetőség a ház jelenleg legmélyebben 
fekvő, K-i felében, az egykori pince területén. Az 1 . és 
2. munkaterületen K-Ny-i irányú, 6 ill. 8 m hosszú és 
1 m széles árkokban kutattunk, amíg a pince K-i felében 
lemélyített árok 2,3x2,4 m méretCl volt. A területen a 
legkorábbi régészeti jelenségeket a Kr. u. 1-2. századra 
tehető, agyagtégla-épületek elszórtan nagyobb kövek
kel kevert planírozási rétegei képviselték, amelyek 
4,26-5,3 m közötti 1nélységben helyezkedtek el. Az 1. 
és 2. munkaterületeken a planírozás felett elszórt köves, 
helyenként sóderes járószintet figyeltünk meg. 

Az agyagtéglás épületek megszüntetését követően 
ipartelep létesült a területen, amelynek maradványait 
a 2. munkaterületen dokumentáltuk. Az ipartelep 
kisméretű, 80-90 cn1 átmérőjű kemencékbó1 állt (4,6-
4,8 m között), amelybó1 kettő egymástól 4,6 m távol
ságban helyezkedett el. Esetleges kemencecsoportokat 
a kutatóárok méretei m iatt nem lehetett megfigyelni. , 
Mivel a kemencék a telek E-i felében lévő kutatóárokban 
fordultak csak elő, ezért az egykori ipartelep kiterjedését 

, 
tekintve feltételezhető, hogy a telep a terület E-i felé-, 
ben húzódott illetve attól E-ra keresendő. A kemencék 
környékén nagy mennyiség(í kerámia és terra sigillata 
utánzat került elő, amelyek alapján kerámiaégető-ke
mence funkcióra következtethetünk. A kemencéket egy 
tereprendezést követően legalább egyszer megújították. 
A ken1encék felett újabb, sárga-szü rke agyagtéglás 
planírozási réteg húzódott, a1nely utalhat esetleg még 
a ken1encékkel egykorú agyagtéglafalú épületekre. Az 
agyagplanírozásba az 1 . munkaterületen szabályos, 
egyenes oldalú és aljú (L-alakú) beásás mélyült. A beásás 
betöltésében három köves felületet (1. köves, 2. köves
téglás és 3. lapköves-sóderes), azaz egy köves felületet 
és annak két megújítását figyeltük meg. Mivel a beásást 
a kutatóárok Ny-i végében lehetett csak megfigyelni és 
az nem jelentkezett az 1. n1unkaterület árkával párhu
zamos 2. munkaterületen húzott kutatóárokban, a köves 
felület kiterjedését, irányát és funkcióját nem lehetett 
megállapítani. Kr. u. 2- 3. századra keltezhető útfelületre 
vagy járószintre következtethetünk. 

A telek K-i felében nyitott kutatóárok Ny-i felében, 
Ny-ra lejtőbeásásban 3 elszórt, köves-téglás, állatcsont
tal kevert planírozási réteget .figyeltü nk meg. Az árok , 
EK-i sarkában az 1. m unkaterülethez hasonló szögletes 
aljú (L-alakú) beásás részletét dokumentáltuk, melynek 
feltöltésében elszórtan kövek jelentkeztek. 

A régészeti jelenségeket minden kutatóárokban kb. 
20 cm vastag sötétbarna kevert feltöltés fedte, amely 
felett középkori és római kori anyaggal kevert, vegyes, 
30-40 cm vastag, laza szerkezet(í feltöltés következett, 
amelyen belül a 2. munkaterületen elszórt köves-téglás 
omladékot is dokumentáltunk. 

A jelenlegi járószinttó1kb.3,3 m-ig újkori feltöltések 
fedik a római rétegeket. A régészeti jelenségek 3,3-5,3 m 
között helyezkedtek el. A kutatóárkokban épületre utaló 
falakat nem találtunk. 

69. Budapest, Ill. San Marca utca 9. 
Ró 

K IRCHHOF ANITA 

A telek az aquincumi katonaváros DK-i régiójában ta
lálható. A tó1e Ny-ra eső területen (San Marco u. 6-8.), 
a 2003-2004-ben folytatott feltárás során többször át
épített épület maradványaira bukkantunk. Az új épület 
alapsíkja 3,57 m-ig (102,035 mAf) mélyült, amely szin
ten még újkori rétegeket találtunk. Az alapozási síkon 
egy K- Ny-i irányú vízelvezető árkot találtunk, amelynek 
aljában homoklerakódást figyeltünk meg. Az árok be
töltésébó1 újkori kerámiatöredékek kerültek elő. A lift
aknánál és a három süllyesztéknél nyílt lehetőségünk 
mélyebben megkutatni a területet. Négy méter mély
ségben továbbra is még az újkori mocsaras feltöltődések 
jelentkeztek. A mocsaras, sárgásszürke, rozsdafoltos 
agyagrétegben egy szárazabb humuszosodott agyagréteg 
téglaszemcsével, apróbb kövekkel keverten mutatkozott 
(kb. 4-4,2 m). A rétegbó1 keltező értékű leletanyag nem 
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, 
került elő. A telek E-i végébe tervezett liftakna aljában, 
közvetlenül a homogén sárga altalaj felett (4,3-4,8 m), 
30-50 cm vastag, téglatöredékekkel kevert római kori 
kultúrréteget tártunk fel, tetején elszórt köves planí
rozással. A réteg feltárása során n1inin1ális leletanyag 
került elő és régészeti objektum nem jelentkezett. 

70. Budapest, Ill. Selmeci utca 19. 
Ró 

KIRCHHOF ANITA 

2007. november 12. és december 5. között építkezést 
megelőző feltárást folytattunk a telken (Hrsz.: 17408). , 
Az aquincumi katonaváros DK-i régiójába eső telek EK-i 
negyedében sóderes, apróköves római kori járószintet 
figyeltünk meg. A köves járószintnek a maradványai 
korábban már a Zápor utca 23. és 25. telkeken is jelent
keztek. A vékony, egyréteglí útfelületet, a késóbbi Kr. u. 
4. századi temetkezésekkel több helyen megbolygatták, 
ezért sem a pontos kiterjedését, sem az irányát nem 
lehetett megállapítani, korhatározó lelet nem került 
elő beló1e. 

A feltárás során 9 sír beásásának kontúrját figyeltük 
meg, amelybó1 két temetkezést bontottunk ki. A sírok kb. 
1,4 m-rel mélyebbre nyúltak, mint az épület alapozási 
síkja. A sírokat az építkezéssel nem bolygatják meg, csak 
elfedik, késóbb feltárhatók lesznek. A megfigyelt temet
kezések, elsősorban a telek K-i felében koncentrálódtak, 
de a sírok valószínlíleg a telek Ny-i területére is áthú
zódnak. A temetkezések mindegyikét még a római kor 
folyamán kirabolták. A telek DK-i felében feltárt sírban 
a váz néhány visszadobált csonttöredékét, a lábrésznél 
pedig egy üvegcsészét és egy sárgamázas edénykét ta
láltunk. A rablógödör visszatöltésében kopott éremre és 
öv bronzveretére bukkantunk, amely alapján férfi.sírra 
lehet következtetni. , 

A liftakna E-i és D-i végében egy-egy sír részletét 
figyeltük ineg. A D-i oldalon talált sírnak csak az ÉNy-i 
sarka nyúlt bele a liftaknába, feltárása csak ezen a kis 
szakaszon történt ineg, leletanyag nem került elő beló1e. , , 
A liftakna E-i részében lévő sírra E-i irányban rábontot-
tunk. A tegulae-ból épített kirabolt sírban a váznak csak a 
bal karja maradt eredeti helyén, a feltárás során n1ellék
let nem került elő. A sír egyik tégláján a legio II adiurix, 
tabula ansata-s keretbe foglalt bélyegét találtuk. 

A liftaknától K-re a sírokból rablás során előkerült 
összedobált, feltehetően több sírból származó, felhaln10-
zott téglatöredékeket találtunk, amelyek közül két darab 
üvegpasztagyöngy került elő. A téglák között meszes és 
erősen vízköves töredékeket is n1egfigyeltünk. 

A sírok tájolása, kialakítása és n1élysége eltért egy
mástól. A kutatott telek és a Zápor utca 26. telek feltárása 
során tett megfigyelések alapján a területen a Kr. u. 4. 
sz. folyamán hosszabb ideig használt temetővel kell 
számolnunk, amelyet n1ege1őzően sóderes, apróköves 
járószint, út vezetett keresztül a területen. 

KIRCHHOF ANITA 

71. Budapest, Ill. Vörösvári út, Bécsi út 
Ró,Kö 
Három szakaszon régészeti megfigyelést folytattunk a 
Vörösvári út és a Bécsi út mentén folytatott gázveze
tékcsere során. A Vörösvári út 43. sz. ház előtt az árok , 
bolygatatlan E-i metszetében a felszíntó1 számított 
90 cm mélységben előkerült az a sárga, apróköves felü
let, amelyet 2006-ban a Vörösvári út 111-117. (Ren1iz) 
és a Vörösvári út 103-105. (Malom) területén középkori 
útként azonosítottak. 

A Körte utcába benyúló vezeték nyomvonalának K-i 
n1etszetében az újko1i feltöltések alatt római kori sóderes 
járószint jelentkezett, alatta 2 téglás-köves planírozási 
réteggel. 

A többi szakaszon csak újkori feltöltést, közmCíveket 
találtunk. 

KIRCHHOF ANITA 

72. Budapest, Ill. Vörösvári út 103-105. 
Ró 
2006. augusztus 1. és december 15., valamint 2007. 
július 2. és augusztus 14. között, mintegy 6000 m2-nyi 
felület teljes feltárását végeztük el a 16916/ 2 hrsz. in
gatlanokon. 

Az eredeti, egyenetlen terepfelszínen két markáns 
kiemelkedést találtunk: egyet a telek D-i részén, egy má
sikat pedig a Hunor u tea felé eső K-i részen. A harmadik 
kiemelkedés indulását a telek DK-i sarkában érzékeltük, 
amelynek tetejét - imn1ár a telekhatáron túl - a cella 
trichora foglalja el a hozzá tartozó objektumokkal. A ki
en1elkedések között fekvő területrészek többé-kevésbé 
folyamatosan víz alatt maradhattak. A mélyebb részek , 
állóvizét a III. Bécsi út 269. sz. alatt n1a is látható Arpád-
forrás vize táplálhatta. 

A kutatás alá vonható kiemelkedések közül a K-i , 
alig őrzött meg valamit. Mindössze egy E-D-i irányú 
kőfalalapozás néhány inéteres szakaszát találtuk meg, 
egyéb objektum nem került elő. A másik kiemelke-, 
désen egy ENy-DK tájolású kőépület n1aradványára , 
bukkantunk, amelynek E-i részét a víz nyomtalanul 
eltüntette. Az épületből csak falalapok n1aradtak, az 
egyes helyiségek járószintjei elpusztultak. Az épülettó1 , 
E-ra és K-re a kiemelkedés lábánál rengeteg kisméretű, 
piskóta alakú padlótéglát találtunk, egy eln1osott já
rószint burkolatának emlékét. Az épület D-i irányban 
tovább húzódott, azonban nem állt módunkban követni. , 
Az épületmaradvány semmibe vesző alapfalaitól E-ra 
egy kóbélés(í kutat találtunk, amelyet egészen az aljáig 
kiköveztek. Betöltése, amelynek tetejét a beomlott 
káva kövei fedtek el, alig tartalmazott leletanyagot, a 
kisméret(í kerámiadarabok a terület elöntése során, a 
víz tevékenysége révén szállítódtak a kútba. Mesterséges 
töltögetésnek gyakorlatilag sen1mi nyomát sem találtuk. 
Emberi közren1űködésre utaló nyomként mindössze 
a betöltődés folyamatának korai szakaszában kútba 
dobott, és egy kézi malom felső kövével letakart fabula 
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cerata emHthctő, an1clynek viaszos felülete az idők 
folya1nán a ráírt szöveggel együtt elveszett. 

A kút közelében három, égetési kerámiaselejttel 
feltöltött hulladékverem került elő. A szen1éttároló
nak használt objektumok elképesztő mennyiségben 
és változatosságban őrizték meg szá1nunkra az égetés 
során deforn1álódott, de sok esetben n1égis teljesen 
ép edényeket. A teljes épségben vagy viszonylag épen 
megn1aradt edényeket alapvetően két típus képviseli: a 
szürke cacabus és az ugyancsak szürke szín(í, gömb hasú, 
horpasztott falú pohár. A szeméttároló gödrök számos 
más, helyben gyártott szürke és színes kerámiatípus 
darabjait is tartalmazták, de találtunk terra sigillata 
darabokat és állatcsontot is. Azonban n1indez csupán 
arra utal, hogy a gödröket a háztartási hulladék számára 
is igénybe vették, bár elsődlegesen a közelben gyártott, 
inár kiégetett, de nem értékesíthető kerámiaedények 
elhelyezésére használták. Jogosan feltételezhető, hogy 
az égetési selejtet ne1n szállították nagy távolságra a 
fazekasn1űhelyt61, hanem a kemence közelében ásták 
ki számukra a vermeket. S bár a rendelkezésünkre bo
csátott felületen nem találtuk meg a kemencé(ke)t, a 
fazekasműhely jelenléte a leendő épületek között kuta
tatlanul hagyott sávokban mégis gyanítható. 

A római kori jelenségekt61 Ny-ra, a Vörösvári út 
közelében előkerült egy egyelőre datálatlan, kövezett 
útfelület, amely stratigráfiai helyzete alapján minden
képpen kés6'bbi a rón1ai kornál. 

73. Budapest, Ill. Záhony utca 7. 
Ró 

BUDAI BALOGH TIBOR 

2007. n1árcius 20. és július 11. között folytattuk és 
befejeztük a 2006-ban n1egkezdett n1egelőző feltárá
sokat a Graphisoft park területén (Hrsz.: 19333/ 48), a 
tervezett mélygarázsos irodaépület helyén. Az ásatások 
a telek D-i, vala1nint egy kis felületen a terület legé
szakibb részén egy betonalapozások által erőteljesen 
megbolygatott területen folytak. A munka során közel 
3000 m2 területet tártunk fel a 2006-ban n1egkezdett 
10x10 m-es szelvényrendszerben. A terület D-i részén , 
EK-DNy irányban egy betonbunker bolygatta meg a 
történeti rétegsort és a DK-i részen további modern 
bolygatásokat doku1nentáltunk. A történeti talajfel
színben, DK-i irányban n1ély depressziót észleltünk, , 
E-i irányban pedig egy kiemelkedés lehetett, an1elyet 
azonban a gázgyár építésekor legyalultak. A bolygatá
sok által érintett zónákon kívül mindenütt rón1ai kori 
sírok kerültek elő. 

2007-ben összesen több mint 302 római kori 
temetkezést tártunk fel. A sírok közül - a jelenlegi 
feldolgozottság alapján - 169 hamvasztásos, ebb61 a 
mellékletek alapján legalább 1 bizonyíthatóan gyer
n1ektemetkezés és 133 csontvázas temetkezés, ebb6132 
gyermek és csecsemőtemetkezés, 2 téglasír, 1 k61ádasír. 
Az előző év feltárásaihoz hasonlóan a legkorábbi római 

kori objektun1okat itt is a hosszú, keskeny, egyenes 
árkok jelentették. A területen két ilyen párhuzamos 
K-Ny-i árok folytatását dokumentáltuk. Az előző év 
feltárásaival ellentétben itt már több nyomát találtuk 
római kori sírépítn1ényeknek, az ásatás során 2 négy
szögletes sírkertalapozást és egy kisebb körárkot talál
tunk. A területen elszórva előkerült 3, sírkert falához 
tartozó, félköríves n1etszetCí, faragott záróelem (lorica). 
Mindkét feltárt objektum szabályosan a főégtájaknak 
n1egfelelően volt tájolva, mindkét építménynél szinte 
csak az alapozási szint maradt fenn. Abból a n1egfigye
lésbó1 azonban, hogy a falalapozások korábbi sírokat 
bolygattak meg és a visszabontott falakat is kés6'bbi 
sírok vágták, arra következtethetünk, hogy a területet 
hosszú időn keresztül folyamatosan temetó"ként hasz
nálták. A sírkertek környékén talált számos temetkezés 
közül nehéz pontosan kiválasztani azokat, amelyek az 
építményekkel egykorúak, de ilyen minden bizonnyal , 
egy az E-i építmény közepén előkerült hamvasztásos 
sír, amelyet a mellékletek alapján (sárga mázas korsó) 
előzetesen az Antoninus-korra datálhatunk. A D-i 
sírépítn1ény D-i oldalán ugyanakkor egy nagy, folya
n1i kavicsokkal alapozott, tapasztott, ovális kemencét 
találtunk, amelynek pontos funkció ja ismeretlen, 
valószínűleg ételkészítéshez használták. Itt a kés6'bbi
ekben jelentős mennyiségű, minden bizonnyal a polgár
városból származó szen1etet deponáltak. A szemétben 
álltacsont, használati tárgyak, és sok terra sigillata 
töredék került elő, amelyek alapján a réteget előzetesen 
a Kr. u. 2. sz. közepére datálhatjuk. A szemétbe kés6'bb 
legalább két kisebb csecsemősírt ástak bele. A feltárt 
sírtípusok általánosságban nen1 mutattak különbséget 
a 2006-ban feltárt sírtípusoktól, itt azonban, a terület 
D-i részén a csontvázas sírok jelentős részét szisztema
tikusan kirabolták, feltehetően n1ég az ókorban. A DK-i 
depresszió vizesebb talaj rétegében, két melléklet nélküli 
koporsós sírban a koporsódeszka is jól megfigyelhető 
volt. Különleges leletnek szán1ított ez évben egy ham
vasztásos sírt körülvevő körárok, amelynek alján egy 
kissé meggyCírődött, lefelé fordított vékony ólon1le1nez 
került elő. A fén1lapon egy hosszú, legalább 12 soros, a 
már n1egfejtett sorok alapján latin nyelv(í kurzív felirat 
található. A felirat egy átokszöveget ( defixcio) tartalmaz, 
an1elyben több név fordul elő. Ehhez hasonló leletek jól 
ismertek rón1ai te1net6"kb61, ugyanakkor Pannoniában 
az eddig publikált átokszövegek többsége ógörög nyelv(í. 
A 2007-ben a temető területén feltárt objektun1ok idő
rendjét előzetesen az alábbi n1ódon összegezhetjük. , 

A legkorábbi fázist a félkör metszetCí, hosszú, E-D-i 
római kori árkok jelentik. Ezekbó1 minimális leletanyag 
került elő. A datálható sírok jelentős része és a négy
szögletes sírkertek is Kr. u. 2. századiak. A feltárás D-i 
szélén, egy kisebb területen egy ideig egy ken1ence 
működött, inajd ide, nem sokkal kés6'bb, a Kr. u. 2. 
század közepe táján szemetet deponáltak. A sír kerteket 
és a falmaradványokat ugyanakl<or nem sokkal kés6'bb 
már visszabontották; erre utal több, a falak vonalába 
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beásott hamvasztásos sír. A temetkezések a 3. században 
tovább folytatódtak. Néhány erősen bolygatott, nagyon 
magasan fekvő tégla- és kó1ádasír már a Kr. u. 4. század
ra datálható. Valószínűleg szintén ehhez a korszakhoz 
tartozik több n1elléklet nélküli koporsós temetkezés is. 
A gázgyári temető 2005 és 2007 között végzett kutatása 
során több n1int 1270 római temetkezést tártunk fel. 

7~. Budapest, V. Dorottya utca 2. 
Kö 

LASSÁNYI GÁBOR 

2007. január 23 . és február 1. között földn1unka-meg
figyelést végeztünk az ingatlanon. A szakfelügyeletre 
azért volt szükség, mert a 2006. n1ájus 22. és június 2. 
között végzett próbafeltárás során a területen 18. századi 
falmaradványok és egy középkori falcsonk került elő 
a pinceszint alatt. A próbafeltárás és a szakfelügyelet 
között eltelt időszakban az épület belső udvarába utólag 
beépített, alápincézett épületrészt elbontották, a pince 
teljes padlózatát felszedték. A felület tisztítása után 
kibontakoztak a korábban itt állt 18. századi épület alap
falainak az udvar területére eső részletei. Az alapfalakat 
inár a korábbi építkezésekkel n1egbolygatták> a legtöbb 
helyen csak az utolsó 2-3 kősor maradt n1eg. , 

A terület EK-i sarkában középkori gödröket talál-
tunk> amelyekbó1 a 15. századra keltezhető leletanyag 
került elő. A inár megfigyelt középkori falrészlet egy 
pince D-i zárófala volt> azonban ezt csak egy röyid sza
kaszon tudtuk követni. Az újkori alapozások és egyéb 
bolygatások miatt a pince pontos kiterjedését nem le
hetett megállapítani, azonban padlószintjét egy helyen 
sikerült azonosítani. Az udvar többi részén a n1odern 
pincepadló felbontása után rnár a sárga agyagos altalaj 
jelentkezett. 

Kov ÁCS ESZTER 

75. Budapest, V. Pesti Barnabás utca 1. 
Ró, Tö 
2007. június 12. és október 17. között- a 2006-os szondá
zó kutatás folytatásaként - n1egelőző feltárást végeztünk 
a Piarista Gin1názium udvarán. Feltártuk az 1914-1917 
között kiásott inajd visszatakart török kori fürdőépület 
K-i zárófalát, négy helyiség maradványát. Tanulmányoz
tuk a fürdőrendszer vízszintes és függó1eges csőrendsze
rét, és beazonosítottuk a fűtónáz helyét. A fürdőtó1 K-re , 
nagyméretű árok került elő. Az árok D-ró1Efelé 12 m , 
hosszan futott, majd ENy-i irányba enyhén ívesen meg-
hajolt és 6,6 m hosszan húzódott tovább. Keleti oldala 
n1eredeken lejtett, a Ny-i fele pedig enyhén emelkedett 
felfelé. Az árkot középen újkori téglaboltozatos csatorna 
vágta ketté, ezért nem ismerjük teljes inélységét. Aljá
ból a sötétszürkés barna, iszapos agyagos betöltésből 

hullán1vonalas edénytöredékek és tegulamaradványok 
kerültek elő. A betöltés tetején fekete, faszenes földbe 
ágyazva 6-7 cm vastag, köves> kőporos, kőzúzalékos 

útréteg mutatkozott, an1elynek bontásából kevés római 
keránuatöredék került elő. Feltételezzük, hogy a Contra 
Aquincum római tábort övező árkot tártuk fel. Az árok , 
E-i felén, közvetlenül a K-i partján 2 földbe n1élyített, 
többször n1egújított kemencés ház került elő (360x360 
cm, 280x360 cm). A házaktól K-re s(írű cölöplyuksor 
zárta le területünket. Az agyagos felszínen útalapozás 
vagy sövénykerítés inaradványa lehetett. 

ZÁDOR JUDIT 

76. Budapest, V. Reáltanoda utca 8-10. és 
Kossuth Lajos utca 7-9. 
Á , , 
2007-ben folytattuk a telkeken, az egykori Uttörő Aru-
ház helyén a régészeti kutatást. A 13. századi falu, , 
feltételezésünk szerint Szent Erzsébet falva, E-i végén 
fával bélelt tárológödrei, kemencéi kerültek elő. Beló1ük 
tipikus 13. századi házi kerámia töredéket, fazekakat, és 
nagy mennyiségű állatcsontot bontottunk ki. Az egyik 
gödörbó1 nyolc emberi koponya s további csontváz
maradvány került a felszínre. Peltehetően a telep alatt 
húzódó 11- 12. századi temető megbolygatott sírjait 
tártuk fel. A ten1ető korábbi részleteit a területünktó1 
D-re a Károlyi Kertbó1 és a Károlyi Palota udvaráról (V. 
Károlyi Mihály u. 6.) ismerjük. 

ZÁDOR JUDIT 

77. Budapest, V. Szende Pál utca 3.-Do ro ttya u tca~. 

Á, Kk. Tö 
2007. szeptember 10-28. között régészeti próbafeltárást 
végeztünk a jelzett területen, melynek célja a terület 
régészeti fedettségének és rétegviszonyainak tisztázása 
volt. Korábbi feltárások (Dorottya utca 6., Dorottya utca 
2.) megfigyelései alapján már ismert volt, hogy a pincék 
aljzata alatt a n1élyebb középkori objektumok n1ég fel
lelhetőek, valamint a Dorottya utca és az Apáczai Csere 
János utca között a tern1észetes talajszint ineredekebben 
lejteni kezd Ny felé, a Duna irányába. 

A teljesen alápincézett épület egy helyiségében 
két kutatóárkot nyitottunk, melyek közül a keletebbre 
lévőnek egy részében inár közvetlenül a burkolat alatt 
megjelent az altalaj, amely egy erős letörés után Ny felé 
lejteni kezdett. Ez a lejtés a másik kutatóárokban foly
tatódott, ahol már mintegy 1,5 m-es újkori feltöltést is 
találtunk. Az újkori feltöltésbó1 embercsontok is kerültek 
elő szórványosan, így valószíntísíthető, hogy a Dorottya 
u. 6. sz. ház udvarán feltárt ten1ető még ide is elért, a sí
rokat pedig az újkori építkezésekkel és tereprendezéssel 
bolygatták meg. 

A 18. századi épületmaradványokon, jelenségeken , 
(E-D-i irányú kő-téglafal, pillér, gerendaszerkezet(í 
építmény nyon1a) kívül török kori hulladékgödröt és , 
kemencét, valamint Arpád-kori árkot és gödröt tártunk 
fel. 

KOVÁCS ESZTER 
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78. Budapest, X. Gyakorló utca-Fehér út
Terebesi út- Keresztú ri út között 
1 

2007. novernber 9-én és 20-án helyszíni szemlét tartot
tunk a terül eten (Ilrsz.: 39210/55). Itt 1943-ban hon
foglalás kori és avar kori sírok leletmentését végezték 
cl. A 20. sz. közepén erdősített, a n1ellette működött 

haditechnikai gyár védőövezete volt a terület. A fákat 
2007 nyarának elején kivágták, a területen láthatólag a 
teljes felü letre kiterjedően elvégezték a lehumuszolást, 
igyekeztek n1eg1naradni a fekete termőréteg letermelé
sénél. Most a terület nagyjából ugyanazokat a felszíni 
viszonyokat tükrözte, valószín(íleg 40-50 cm-rel mélyeb-, 
ben, n1int anú eredetileg lehetett. A terület E-i felében 
két egymással párhuzan1os homokd(íne található. Meg
közelító1eg ide lokalizálhatjuk az 1943-ban leletmentett 
temetőrészletet. Sajnálatos, hogy a humuszolás régészeti 
felügyelet nélkül zajlott. A gépi földmunka szakember 
által történő irányítása n1ellett lehetővé vált volna a felü
let olyan kiképzése, hogy az „tükörként„ többet eláruljon 
a területró1. Több mint fél évvel a lehumuszolás után a 
területen a foltokról már nem lehetett eldönteni, hogy 
újkori jelenséget, esetleg sírfoltot takarnak-e. 

GYURICZA ANNA 

79. Budapest, Xl. Albertfalva , Hunyadi János út 1 Li. 
B, Ró 
2007. október 11 . és decen1ber 19. között szondázó fel
tárást végeztünk Albertfalván a Panel úttól D-re fekvő · 
telken (Hrsz.: 43576/ 6), amely az auxiliáris vicus D-i 
peremzónájába esik. Két, egymásra meró1eges szonda-, 
árkot jelöltünk ki; az E- D-i irányút a Panel úttól D-re 
alig 20 n1-re mértük ki, a Ny-K-it pedig az elóobi ároktól 
mintegy 15 m-re D-re. A Panel úton 2004-ben folytatott 
feltárás során kőalapozású, többhelyiséges lakóépületek, 
lakógödrök, telekhatároló kerítésfalak, sóderes út és 
további telepobjektumok kerültek elő.7 

Várakozásainkkal ellentétben a Panel úthoz közelebbi 
szondaárkunkban nen1 mutatkozott hasonló lelet- és ob
jektun1gazdagság; csupán egyetlen objektum, egy Ny-K-i 
rányú, 2,8 n1 széles, 1,2 m n1ély árok kisebb szakasza ke
rült elő 3 in mélységbó1. Betöltésébó1 kevés, zömmel a Kr. 
u. 2. századra keltezhető kerámia és állatcsont került elő, 

az árok funkciója azonban kérdéses. Nagy valószínűséggel 
összefügg azzal az árokrendszerrel, amelyet Szirmai 
Krisztina tárt fel 1999-ben és 2001-ben.8 A Ny-K-i irányú, 
kisebb kiterjedésű szondaárokban ugyan több római és 
bronzkori szórványkerámia is előkerült az őshumuszból, 
de objektumot, régészeti réteget nen1 találtunk. 

7 

8 

BESZÉDES JÓZSEF 

BESZÉDES J.: Feltárás az albertfalvi auxiliáris vicus déli részén. 
AqFüz 11 (2005) 107-113. , 
SzrRMAI K.: Uj katonai tábor nyomai Albertfalván. AqFüz 6 (2000 ), 
83-90. SZIRMAI K.: Rón1ai kori kutatások Albertfalván. AqFüz 8 
(2002) 92-tOJ 

80. Budapest, Xl. Bocskai út 
B 
2007 áprilisában a 4-es n1etró Bocskai úti állomásának 
földmunkáihoz kapcsolódóan régészeti szakfelügyeletet, 
n1ajd az állomás területén megelőző régészeti feltárást 
végeztünk. Ennek során 82 régészeti objektumot tártunk 
fel, melyek túlnyon1ó része a középső bronzkor (Kr. e. 
2000-1500) végére keltezhető gödör volt. Néhány ob
jektum a késő bronzkor időszakára (Kr. e. 1200 körülre) 
datálható. A környéken a 20. sz. eleje óta több helyszínen 
folytak régészeti feltárások, amelyeken mindkét bronz
kori időszak településrészletei eló1,erültek. Ezek alapján 
Lágymányos ezen részén a bronzkor két időszakában 
is számolhatunk nagy kiterjedésCí településekkel vagy 
kisebb települések szórt hálózatával. A feltárások során 
eddig egyelőre ismeretlen korú, egy sírsorba rendezett, 
melléklet nélküli nyújtott csontvázas rítusú sírokból álló 
temetőrészlet öt sírja is előkerült. 

REtvfÉNYI LÁSZLÓ 

81 . Budapest, Xl. Madárhegy (Budaörsi út
Rupphegyi út) 
B,Ró 
2007. augusztus 9. és október 2. között n1egelőző feltárást 
végeztünk a telken (Hrsz.: 1296/6). Mind az öt tervezett 
lakóépület helyének teljes megkutatására lehetőségünk 
volt. 2006-ban már szondázó feltárás keretében több, 
igen széles kőkonstrukciót és egy vélhetően római kori 
út sóderes rétegeit rögzítettük. Az ekkor végzett geope
dológiai vizsgálatok (Horváth Zoltán munkája), majd a 
késóobiekben elvégzett pollen- és állatcsontelemzések 
során világossá vált, hogy a késő kelta-római korban 
ez a terület n1eglehetősen vizenyős völgy volt, amely 
időszakosan kiszáradt. 

A komoly eróziós hatás nyon1ait rendkívül szem
léletes módon az ,,A„ házalap esetében is n1egfigyel
hettük: itt a római rétegek felett egy rendkívül masszív 
kő- és sárlavina n1aradványait is megtaláltuk, amely 
jól láthatóan az itt késóob regisztrált római falak nagy 
részét elmosta, arrébb tolta. Ebben a rétegben egyaránt 
megtalálhatóak voltak a bronzkori kézzel forn1ált és 
a késő római mázas kerán1iaedények töredékei. Szin
tén elmosott faltöredékeket találtunk a „D„ házalap 
területén is. Ez a természeti esemény, a don1boldal 
magasabban fekvő területéró1 kultúrrétegeket mosott 
le a feltárás helyszínére, valamikor a Kr. u. 4. századot 
követő időszakban. 

A még 2006-ban talált római kori kó1,onstrukciók 
(jelenleg kerítőfalakként értelmezzük 6ket) folytatása 
a 1296/6 helyrajzi számú telken n1inden házalap te
rületén megfigyelhető volt. A kőfalak szerkezetének 
vizsgálatakor egyértelmlivé vált, hogy valószínűleg nem 
nagy távolságból idehozott (Katalin-hegy, Hárs-hegy), 
nagyméret(í, megmunkálatlan kőtömbök kb. 1-1 ,5 m 
szélességben képezték az alapot, amelyre kisebb kövek
bó1, talán sártapasztással húzták fel a felmenő falakat. 
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Mészhabarcsolásnak, vakolatnak semmilyen nyoma 
nem volt megfigyelhető. A kövek tisztításakor csak kis 
mennyiségben találtunk némi római építési törmelé
ket, téglákat. A kőkonstrukciókból és a környezetükb61 
származó leletanyag alapján ezeket valan1ikor a Kr. u. 2. 
sz. közepe és a 4. sz. közötti időszakban használhatták. 
A kőkonstrukciók rendszere és teljes alaprajza egyelőre 
nem világos. 

Két ízben közvetlenül a falak tövében, a fal omla
dékának elszedése után, kisméretű, földbe mélyített, 
ovális, kb. 0,6 m átmérőjű tűztereket figyeltünk meg, 
egymástól kb. 2 m távolságra. Az egyikben rendkívül 
nagy inennyiségű világosszürke hamut találtunk. 

A „B" házalap területén egy 7 ,5x7 ,5 m nagyságú, 
60 cm falszélességű épület alsó 3-4 kősorát bontottuk 
ki. A falak tisztításakor megfigyelhettük, hogy azok va-, 
lamilyen külső, E-i irányból érkező hatás következtében 
megcsúsztak, megcsavarodtak. Az építmény omladéká
ban Kr. u. 2-3 . századi leletanyagot találtunk. 

Az építményen belüli terület közepén egy ketté
tört, megmunkált mészkőtömböt bontottunk ki, kisebb 
kövekkel körberakva. Az egyik ilyen támasztókőró1 
kiderült, hogy egy kisméret(f (18x29x15 cm) homok
kó'bó1 készült, vésett felirat nélküli oltár. Nem zárható 
ki, hogy másodlagos funkcióban került az épületbe. 
A nagyobb mészkőtömb esetleg valamilyen központi 
oszlopbázisként is értelmezhető. Az építményt a Kr. u. 
2-3. században használhatták, és tájolása inegegyezi k. , 
a tó1e kb. 22 m-re K-re futó, E-D-i irányítású, római 
sóderes útfelülettel, melyet több házalap területén 
végigkísér h ettünk. 

Ebb61 a római járófelületbó1 igen kevés maradt 
meg, valószín(íleg eredetileg csak egy legfeljebb két
szer-háron1szor n1egújított, völgyön átvezető útként 
funkcionált. 2006-ban is már több helyen megfigyeltük, 
és egy esetben a kövek szóródása alapján, esetleges 
szekérnyomokat is regisztrálni tudtunk. Néhány helyen 
nem is annyira az út, mint inkább az egykor mellette 
futó V-alakú árok n1aradt meg a süppedős, vizes réti 
talajban, a ben1osódás, feltöltődés következtében. 
A római út használati periódusa feltételezhetően ko
rábbi, mint a nagy területet körbevevő kőfalak. Az út 
tájolása megegyezik a „B" házalapban feltárt kisn1éretCf 
építményével, ellenben a nagyobb kőkonstrukciók vo
nalával kb. 45 ° -ot zár be, egy helyen pedig keresztezik 

, 
egymast. , 

Az ásatások során feltárt E-D-i irányú római út 
a budai hegyek irányából ereszkedett a völgybe, ahol 
vélhetően becsatlakozott egy szélesebb, jelentősebb 
római útvonalba. Az úttal párhuzamosan állhatott az a 
kisméretű építn1ény, amelyben az oltárkövet találtuk. 
Nem kizárható, hogy út menti állomáshelyként (őrto
ronyként?) funkcionált. A széles, késó'bbi periódusra 
keltezhető kőfalak talán valamilyen még fel nem tárt 
késő római településhez tartozhattak. 

A terület a késő L T D időszakot követően, a római 
korban is használatban volt, a Kr. u. 2. sz. második 

negyedét61-közepét61 a Kr. u. 4. században is. A Nagy 
Tibor régész által 1960-ban feltárt9 Kr. u. 3. századi 
római temetkezések pontos lelónelyét továbbra sem 
sikerült tisztázni. 

HÁRSHEGYI PIROSKA 

82. Budapest, XIII. Cserhalom utca 8. 
Ő,Á 
2007. január 16-31 . között régészeti próbafeltárást 
végeztünk a területen (Hrsz.: 25904/25). A kutatást az 
tette szükségessé, hogy a Cserhalom utcából 1963-ban 
csatornafektetés során középkori leletek kerültek elő. 
Korábbi, a 19. sz. folyamán készült vízrajzi és egyéb 
térképek tanulmányozása során nyilvánvalóvá vált, hogy 
itt a partvonalat valamikor a 19. és 20. sz. fordulóján 
lényegesen megváltoztatták, Ny felé kiterjesztették 
a Duna rovására, így kon1oly feltöltésre került sor. 
A próbafeltárást a tömb K-i sávjában végeztük. Ennek , 
során egy E-D-i irányú, 30 n1 hosszú, 6 m széles (1.) 
és egy K-Ny-i irányú, 12 n1 hosszú, 6 n1 széles (2.) 
kutatóárkot nyitottunk. A sárga, homokos altalaj felett 
csak néhány cm vastag kultúrréteget találtunk, e felett 
újkori feltöltés volt. Az altalajba mélyülve kerültek elő 
a régészeti objektumok (három kisebb, K- Ny-i irányú , 
és egy nagyobb, hármas szerkezetű, E-D-i irányú árok, 
valamint három gödör) foltja. A gödrökben és a kisebb 
árkokban őskori leletanyagot találtunk, míg a nagyobb , 
árokból vegyesen került elő az őskori és az Arpád-kori 
kerámia. Ez az árok feltehetően a középkori település 
szélét jelölő határárok lehetett. Az itt előkerült közép
kori település az okleveles adatokból már korábban is 
ismert Besenyő (a 15. századtól Szentlászlónak nevezett) 
faluval azonosítható. 

Kov Ács EszTER 

83. Budapest, XII I. Cserhalom utca- Rákos-patak
Váci út- Csavargyár utca ,,, , 
0,A, Kk 
2007. május 7-30. között régészeti próbafeltárást végez
tünk a jelzett területen, amely az okleveles adatokból 
is isn1ert Besenyő, majd a 15. századtól Szentlászlónak 
nevezett falu területére esik. Az eln1últ évek feltárásai 
során ennek részletei több helyen is előkerültek a kör
nyéken, így valószínCfsíthető volt, hogy a lelónely erre 
a területre is kiterjed. 

A feltárás során két Ny-K-i irányú kutatóárkot nyi
tottunk. Mindkettó'ben igen vastag, többrétegű, újkori 
feltöltést találtunk. Az 1. kutatóárokban (amely 20x5 m) 
a mai terepszinttó1 4,5 m mélységben tömött, fekete 
iszapos kultúrréteg jelentkezett, amelyben zömében 
13-14. századi leleteket és kevés újkori kerámiatöre-

9 BTM Adattár 501-77. 
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<léket találtunk. Itt eló'került egy gödör is, amelynek 
betöltésében paticsszemcsék voltak. A 2. kutatóárok
ban (30x5 m) a kultúrréteg a n1ai terepszinttó1 3,7 m 
mélységben jelentkezett. Itt a kultúrréteg szárazabb, 
morzsalékosabb volt, beló1e 12-14. századi és szórvány
ként őskori leletek kerültek elő. A kutatóárokban egy , 
nagyjából E-D-i irányú árkot tártunk fel, amely D felé, 
a Rákos-patak irányába enyhén lejtett, betöltésében , 
Arpád-kori leleteket találtunk. 

KOVÁCS ESZTER 

8Li. Budapest, XIV. Egressy út 113. 
// 

0, Kú 
2007. október 15. és noven1ber 6. között próbaásatást 
végeztünk a telken (Hrsz.: 40091/11), melyre lakópark 
építését tervezték. A próbaásatást a Rákos-patak közel-, 
sége és a telek E-i szomszédságában, a Paskál Lakópark 
területén 2003-2004 során feltárt, több korszakhoz 
tartozó településrészlet tette szükségessé. A 4 épület 
teljes alapterületének 10°/o-át tudtuk kutatni: 4 szondát 
nyitottunk, 1500 m2 területet vizsgáltunk át, 13 ob
jektumot tártunk fel. A szondák mindegyikében erős 
legújabb kori bolygatást tapasztaltunk, ennek vastagsága 
helyenként a 2 m-t is elérte. 

Az 1. szondát az építkezés I. ütemének Ny-i szé
léhez közel húztuk (26x46 in), ebben eltérő mértéklí 
újkori bolygatást tapasztaltunk. A feltöltés a szondánk , 
E-i felénél kisebb n1értékű, K-i felén 1,2 m vastag, itt 
egy mély alapozású újkori épület nyomát találtuk. Ré
gészeti rétegek a legújabb kori bolygatás során teljesen 
megsemmisültek, az objektumfoltok csak az altalajon 
különültek el. Hat árkot, 5 gödröt, 1 cölöplyukat és 1 
sírt tártunk fel, ebbó1 3 újkori beásásnak bizonyult. Az 
objektumok betöltése egységesen apró, sárga, szemcsés, 
sötétbarna volt, leletanyagot mindössze 4 tartalmazott, 
az apró kerámiatöredékek alapján az őskoron belül 
pontosabb kormeghatározásuk nem volt lehetséges. Az , 
E-D-i tájolású, rossz megtartású vázat a sírban talált vas-
töredékek (koporsószeg?) alapján pontosabban datálni 
szintén nem lehetett. 

A 2. szondát (10x20 m) az 1. szondára meró1egesen, 
attól K-re, a Rákos-patak felé húztuk. Régészeti jelensé
get nem tapasztaltunk. 

A 3. szondát (3x10 n1) az első ütem DK-i szélén 
húztuk, 2 n1 vastag legújabb kori, szemetes feltöltés alatt 
a sárga agyagos altalajt értük el, régészeti rétegnek és 
jelenségnek nem volt nyoma. 

A 4. szondát (3x10 m) a 2. szondával párhuzamo
san húztuk, ebben sem találtunk régészeti jelenséget. 
A legújabb korral erősen bolygatott terület K-i, Rákos
patakhoz közel eső részén az erős tereplejtést a kora 
újkorban különböző vastagságú feltöltéssel egyenlítették 
ki. A régészeti jelenségek a pataktól távolabb eső, maga
sabb területen jelentkeztek, tehát a leló'hely a Fischer 
István utca irányába folytatódik. 

KOROM ANITA 

85. Budapest, XIX. Vak Bottyán utca- Lehel utca 
1 

2007. május 8- 30. között kivitelezést megelőző szondázó 
kutatást végeztünk a Vak Bottyán utca- Lehel utca és 
Sibrik híd által bezárt területen. A kutatás célja az volt, 
hogy a területen az oklevelekbó1 ismert és a helyszínre , 
lokalizált „Arnyasnyír„ nevCí helység n1aradványait 
feltárjuk. A területen 5 keresztirányú árkot húztunk. 
Másfél méter mélységben a sárgásbarna agyagos szint
ben egy 4,5 m széles, ívesen hajló sötétbarna agyagos 
betöltés(í folt mutatkozott. Három méterre az ívtó1 
1,5 m átmérőjCí gödör nyon1át figyelhettük meg. Nem 
messze a gödörtó1 cölöplyukak foltjai váltak láthatóvá. 
Mivel 1,8 m mélységben feltört a talajvíz, lehetetlenné 
vált a régészeti objektumok kibontása. Továbbá sem
miféle datáll1ató leletanyag nem került elő, ezért nem 
tudtuk bizonyítani a középkori falu jelenlétét és pontos 
elhelyezkedését. 

86. Budapest, XXI. Csepel, Nagydunasor 
B, LT, Á, Kk, Kú 

ZÁDOR JUDIT 

2007. május 8. és július 27. között megelőző feltárást 
végeztünk a Központi Szennyvíztisztító kapcsolódó 
létesít1nényeinek területén (Hrsz.: 210007/2). 2004-ben 
és 2006-ban mintegy 12,5 ha-os területen folytattunk 
megelőző régészeti feltárásokat. Munkánk során újabb 
65 objektumot tártunk fel. A területen a feltöltöttség 
mértéke a korábbi évekhez hasonlóan 2-6 m volt, s a 
régészeti leletek egy része is ugyancsak sérült, roncso
lódott. 

A Kr. e. 3-2. évezred második felére keltezhető 
kora bronzkori Harangedény-Csepel-csoport és a Kr. e. 
3. évezred vége, 2. évezred elejére keltezhető nagyrévi 
kultúra korábban eló'került 220 objektumához további 
33, többségében han1vasztásos (urnás) sírját sorolhatjuk. 
A sírok többsége az ásatásokat megelőző időszakokban 
jelentősen roncsolódott. A két kultúra sírcsoportjai nagy-, 
jából E-D-i irányban húzódtak, az egykori Duna-parttól 
kb. 250-350 m távolságban. A sír kerámia mellett kisebb 
használati tárgyak, bronz-, és csontékszerek n1aradvá
nyai kerültek elő. 

A kelta népesség 2004-ben feltárt, Duna-parthoz 
közeli 12 településobjektuma mellé az idei ásatás során 
kevés jól értékelhető jelenséget sikerült lokalizálnunk. 
A leletek többsége (kerámia-, kő-, és vastöredékek 
valamint egy bronzfibula) a korszakhoz köthető pa
ticstörmelékbó1 és a majdnem homogénnek tekint
hető szürkésbarna iszapos, mintegy 40 cm vastagságú 
áradási rétegbó1 került elő. A feltárás során észlelt, 
paticsos felület helyén, illetve annak közelében egykor 
valószínűleg egy nagyobb méretű épület (ház?) állha
tott, melynek leégett és szétmosódott maradványai 
között viszonylag nagyobb mennyiség(í áglenyomatos 
paticsdarabot találtunk. A leletek kora a Kr. e. 2-1 . 
századra tehető. 
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A 40 korábban előkerült kora középkori objektum 
többsége a korszak jól isn1ert, félig földbe n1élyített 
házaiból, kemencebokraiból és szabadtéri kemencé
ibó1 állt. 

A 2004-ben részben feltárt, akkor még az avar korra 
datált hamuzó gödör és környékének tovább bontása so
rán előkerült az ahhoz tartozó kemence is. Ennek alakja 
és kialakítása (a sütőfelületet apró kavicsos alapozásra 
tapasztották) alapján, a meglehetősen kevés leletanyag 
ellenére az objektum kora, nagy valószínCíséggel a Kr. u. 
10-12. századra tehető. Az objektum környékén több ne
hezen értelmezhető jelenség mellet egy hulladékgödör 
részletét is sikerült feltárnunk, amelybó1 kevés kerámia 
inellett egy malomkő töredéke is előkerült. A területen 
késő középkori, kora újkori és néhány bizonytalan korú 
telepobjektum is előkerült. 

Munkatársak: Endrődi Anna, Kelényi Borbála 
régészek, Busi György, Kovács Tibor és Seres Viktor 
geodéták, Tor1náné Lészkó Ildikó és Tóth Ferenc restau
rátorok, Koncz Dániel rajzoló, Tóth Csilla fotós, .E-Iancz 
Krisztina biológus, Fazekas Andrea ásatási technikus. 

HORVÁTH M. ATTILA 

87. Budapest, XXI I. Campona utca 1. 
LT 
2007. július 2. és augusztus 18. között végeztünk szondá
zó feltárást a telken (Hrsz.: 232333/ 25), az építendő „M" 
és „L" j elű raktárcsarnokok helyén. A feltárási terület , 
közvetlen környéke ismert lelóbely, ENy-ra mintegy 
200 m-re 2001-ben és 2004-ben folytak kiterjedtebb 
feltárások, melyek során késő vaskori telepnyon1ok, 
késő bronzkori sírok, valamint szórványosan neolit és , 
Arpád-kori telepnyomok kerültek elő. 10 

Jelen feltárásunk során összesen 7 eltérő n1éretű 
szondaárkot húztunk, amelyek közül csupán egyben 
találtunk régészeti jelenséget, a többi negatívnak bizo
nyult. A 6. szondaárokban egyetlen ívelt aljú keskeny 
árok került elő, betöltésébó1 kevés LaTene D jellegű 
kerámiával és állatcsonttal. 

A szondaárokra rábontottunk mindkét irányba, de 
újabb objektumok már nem kerültek elő. Az objektum 
funkciója valószínCíleg vízelvezető árok lehetett, amely 
a 2001 és 2004 folyamán részben feltárt kelta telep feló1 
vezethette le a vizet a Duna irányába. 

SZILAS GÁBOR 

88. Bükkzsérc, Hódos-tető 
(Borsod-Abaúj -Zemplén megye) U, B, V, Kk , 
A Bükkzsérctó1 E-ra található erődített telepet Bíró 
Péter régészhallgató fedezte fel a Bükk DNy-i régióját 
érintő terepbejárásai során. A kb. 16 ha alapterületlí 

10 SZILAS G.: Késő kelta falusias település feltárása Nagytétény 
határában. AqFüz 8 (2002), 114-130. 

őskori település egy D-i, K-i és Ny-i oldalán meredek 
lejtővel határolt, lapos hegytetőn helyezkedik el. É-i 
oldalát egy 350-400 m hosszan követhető sánccal 
zárták le. A sánc K-i felének vonala jól kövehető, Ny-i 
szakaszának vége viszont már csak bizonytalanul 
azonosítható. 

2007 tavaszán 3 napon át bejártuk a területet és 
fémkeresőm űszeres felderítést végeztünk. Célunk 
az erődített telep pontosbb keltezése és az esetleges 
rablások megelőzése volt. Az előkerült fén1tárgyak 
lelónelyét GPS koordinátákkal rögzítettük. A lelóbely 
sziszten1atikus kutatását megnehezítette a mintegy két
harmadát borító áthatolhatatlan aljnövényzet. Összesen 
6 helyszínt tudtunk átvizsgálni. 

A hegy D-i oldalán található fátlan sziklakibúvás 
környezetében fedeztünk fel először bronztárgyakat: 
egy hármas szíjelosztókarikát, egy karperecet, egy sar
lótöredéket. , 

Innen E felé haladva a hegytető közepe táján egy 
ívelt hátú vaskés és néhány bronzrög utalt a terület 
őskori használatára. 

A legintenzívebb emberi megtelepedés nyomát az 
erődített telep Ny-i oldalán figyeltük meg. Itt nagyobb 
mennyiségben voltak a felszínen kerámiatöredékek és 
őrlő.kődarabok, de bronzsarlók töredékeit, kora vasko
ri jelleglí szíjelosztót, bronzrögöket is sikerült innen 
gyűjtenünk. 

· Különösen gazdag volt fémleletekben a hegytető 
Ny-i peremének közepe táján húzódó keskeny sáv, 
n1elynek átvizsgálása során egy háron1élCí, kora vaskori 
jellegű bronz nyílhegyet, késő bronzkori kést, sarlótö
redékeket, tűket, öntőrögöket találtunk. Itt, közvetlenül 
az egykori település szélén került elő legérdekesebb 
leletegyüttesünk, egy 14 díszített bronz.karikából álló 
késő bronzkori (HaA periódus) depólelet, melyet egy 
kisebb szonda segítségével eredeti kontextusában sike
rült dokun1entálnunk. , 

A lelóbely E-i végében a sáncok előterében két 
késő középkori ezüstérn1én kívül más leletanyagot nem 
találtunk. 

Nagyobb n1ennyiséglí fémtárgy a hegytető K-i pe
reme n1entén emelekedő kisebb magaslat környékén 
került inég elő. Az itt talált tárgyak közül egy díszített 
késő bronzkori bronz karperec és egy kelta ezüstérn1e 
érdemel en11ítést. A DK-i rész vizsgálatát megnehezítette 
az itt található nagy mennyiséglí második világháborús 
lőszer és repesz. 

Az előkerült fémanyag alapján az erődített telepü
lést a késő bronzkor (HaA és HaB1 periódus) és a kora 
vaskor (HaB2-3, HaC periódusok) időszakára kelteztük. 
A felszínen gyCíjtött kerámia közelebbi kor1neghatáro
zásra nem volt alkaln1as. 

Munkatársak: Bacskai István, Daru<ó Szabolcs, Gucsi 
László, Sándor Lajos technikusok, Bíró Péter, Bodnár 
Csaba, Nagy Nándor, Paár Ferenc, Tót Farkas Márton 
régészhallgatók. 

SZABÓ GÁBOR 
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89. Cigánd határa 
N ~ 

(Borsod Abaúj / emplén megye) 0 , Sza, A, Kk 
2007. április l 6- 17-6n helyszínj szemléket végeztünk a 
tervezcLl tároz6 l)K-i területén, a „B" szakasz tározót a 
'J'i szával üsszcköt(5 vczérárok, annak töltései és további 
új anyagnycr()-hclyck területén. 

/)i6s-di1/ff: J\ vczérárok nyomvonalán, a korábbi 
szen11 6k során fedett dűló'ben egy a környezetébó1 
1- 1 ,5 111 n1agas dotnbon intenzív császárkori és ősko
ri lclffhc l yet ta láltunk. A homokdombon viszonylag 
nagyszí1111ú felszíni leletet gyűjtöttünk. A lelóbely teljes , 
n1érctc 240x100 m-es E-D-i domb, de a központi részét 
egy nagyobb területen korábbi homokbányászások 
elpusztították. A homokbánya megmaradt pillérein és 
falának metszetén több gödör beásásának profilja is lát
szott. A lelóbely pereme bolygatatlan, szántott felszínű. 
A cigándi tározó tervezett vezérárka azonban érinti a 
lelóbelyet, elsősorban a már bolygatott területét, de 
kisebb részben a még érintetlen részét is. 

A13 anyagnyerő: Egy a környezetébó1 2-3 m-re , 
kiemelkedő markáns, 280x140 m-es E-D-i dombot 
érint. Ez jelenleg gyeppel fedett, de több állattúrás-, 
ban is sikerült viszonylag jelentős számú Arpád-kori, 
késő középkori és őskori kerámiatöredéket is gyCíjteni. 
A leletek intenzív lelóbelyre utalnak. Megjegyzendő 
ugyanakkor, hogy a lelóbely közelében Bodó, illetve 
Bodóháza földrajzi helynévadatok isn1ertek, amelyek 
elpusztult középkori faluhelyre utalhatnak. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

90. Csaroda, Palaica 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B 
2007. december 13-án helyszíni szemlét végeztünk a 
település külterületén, a Palaica nev(í határrészben, az 
ún. Bence-háttól délre. A jelenleg is horpokbányászás
sal bolygatott terület egy fiatal almáskertben található, 
melyet a helyiek Rókalyuknak neveznek. 

A bejelentő elmondása szerint korábban a leszakadó 
part oldalából nagy mennyiségű kerámiát lehetett össze
szedni, és megfigyelhető volt a lelóbely rétegződése is. 
Jelenleg azonban moha és avar fedte, ezért csak kevés 
késő bronzkori felsőszőcsi(?) kultúrás kerámiát és obszi
diánszilánkot gyűjthettünk. A lelóbely az egykori Bence
patakhoz tartozó hurok K-i végétó1 közvetlenül D-re, a , 
Csaroda-Fejércse mű útból Ny-ra leágazó dűlőúttól E-ra, 
mintegy 100 méterre húzódik. 

Munka társak: Gál Balázs, Mester Andrea. 

91. Csa taszög határa 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) B, Sza, Á 

PINTYE GÁBOR 

2007. április 6-8. között terepbejárást végeztünk Doba
puszta és Kőtelek között. Hunyadfalva és Dobapuszta 
között, a főcsatorna K-i partján két lelóbelyet azono
sítottunk (29„ 30. lh.), melyek közigazgatásilag már 

Csataszög településhez tartoznak. A lelóbelyeken kora/ , 
középső bronzkori, szarmata és Arpád-kori település-
nyomokat rögzítettünk. 

A leletek a Damjanich János Múzeum gyűjten1ényébe 
kerültek. 

Munkatársak: Bartus Dávid, Váczi Gábor és György 
László régészek, Dankó Szabolcs fotós. 

KOVÁCS KATALIN 

92. Császár, Koporsó-tető 

(Komárom-Esztergom megye) Á 
A Kuny Domokos Múzeum 2007. október 1-31. között 
ásatást folytatott a lelóbelyen. , 

Két szelvényt nyitottunk, melyekben Arpád-kori 
gödrök és árkok részletei kerültek elő. Betöltésükben 
nagy számban találtunk cserépbogrács-töredékeket, 
valamint hullámvonallal, csigavonallal és körömbe
nyon1ással díszített kerámiatöredékeket. Megtaláltuk a 
2006-ban felszínre került járószint két szélét is. 

PETÉNYI SÁNDOR 

93 . Császló határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, R, B, Szk, Sza 
A részletes tanulmányt lásd a kötet 85. oldalán! 

PINTYE GÁBOR 

9.Li . Csenger határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza, Á 
2007. december 3-án és 5-én terepbejárást végeztünk a 
nyíregyházi Jósa András Múzeum és a Szatmárnémeti (Satu 
Mare) Múzeun1 együttm(íködésével létrejött program kere
tében Csenger város közigazgatási határának déli részén. 

Recsege-domb: Ebben a határrészben, a városból D 
felé kivezető n1ezőgazdasági úttól Ny-ra 320, az almás
tól D-re 100 méterre találtuk meg az 1. sz. lelóbelyet, 
melyen császárkori edénytöredékeket gyCíjtöttünk. , 
A korábban isn1ertté vált11 telepnyom kiterjedése E-i, 
D-i és Ny-i irányban is jelentősen nőtt. 

A szilárd burkolatú útból K-re leágazó út és az ez 
által bezárt szögben azonosítottuk a 2. sz. bronzkori és , 
Arpád-kori cserepekkel mutatkozó lelóbelyet. A már , 
szintén ismert helyszínen Márton Arpád korábban Ny-K 
tájolású, n1elléklet nélküli sírokat lelt, és egy téglasort vá
gott át. Késóbb Fábián László csengeri múzeumigazgató , 
Arpád-kori pénzt és egy hajkarikát talált a szántásban, 
és a vízelvezető árok rézsűzésekor.12 

A K-re leágazó dűlőúttól D-re mintegy 20 méterre, a 
magyar-román országhatártól 100 méterre Ny-ra talál
tuk meg a 3. sz„ gyér őskori és újkori anyaggal jelentkező , 
EK-DNy irányú lelóbelyet. 

11 Csenger 2 . leló11ely: JA1v1 RégAcl 99.11 

12 JAM RégAcl .: 2002.23J és Csenger 1. l előhely: 99:11. 
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Az útnak ugyanezen az oldalán, a viszonylag új 
keletű gyümölcsösök közt húzódó egyetlen szántott 
parcellán azonosítottuk a 4. sz. lelónelyet. A felszíni 
telepnyon1 iránya az előzővel megegyező, távolsága a 
dűlőúttól D-re 430 m, a D-i irányú mezőgazdasági úttól 
450 m. Kis n1ennyiség(í, őskori és bronzkori kerámiát, 
valamint egy kaptafa alakú kóbaltát szolgáltatott. , 

Recsege-Lapos: Az 5. sz. lelónelyre a dűlőúttól E-ra 
260, a déli mezőgazdasági úttól K-re 200 méterre buk
kantunk, a gyümölcsösök közt n1agában fekvő szántó-, 
földön. Felszínéró1 néhány császárkori és Arpád-kori(?) 
cserepet gyűjtöttünk. 

Ugyanezen határrész déli részének középsőharma-, 
<lában, a Csengeri-tói-csatorna derékszögű törésétó1 E-ra 
kb. 70 méterre találtuk a 6. sz., kevés császárkori cserép 
által jelzett lelónelyet. 

Mándi-tag: A 7. sz. településmaradványt a erdővel 
telepített határrész K-i, az úttal párhuzamosan szántott 
sávjában észleltük, ezért biztosra vehetjük, hogy rész
ben a fiatal nyárfás alá is behúzódik. Kevés császárkori 
kerámiát gyűjtöttünk innen. 

Csengeri-tó-dűlő és a Gémes-tó-dűlő között: A terüle-, 
ten a Csengeri-tói-csatornától kb. 300 méterre ENy-ra 
húzódó 8. sz. lelónelyen késő bronzkori, császárkori és , 
Arpád-kori edénytöredékeket, orsógombot, fenőkövet, 
csiszolt kőeszköz darabját és kerámiasalakot leltünk. 
Itt akadtunk rá Csenger város egyik hajdani határjelző 
kövének töredékeire is. 

Lajika-tag: A 14. sz. lelónely a határrész Ny-i felében, , 
a Recsege-dombi-csatornától E-ra 150 méterre, a nyárer-
dőtó1DK-re100 méterre található. A kevés, jellegtelen , 
bronzkori, császárkori és Arpád-kori kerámiát és tégla-
darabot szolgáltató településn1aradvány Ny-i szélét egy , 
kis kiterjedésű zárt kert inetszi. Ugyanezen dűlő Eny-i 
sarkában találtuk a 15. sz. lelónelyet, de feltehetően 
átterjed a csengerbagosi út K-i oldalára is. A,szántásból , 
néhány császárkori és Arpád-kori (?) edénytöredéket 
gy(fjtöttünk. 

Munkatársak: Fábián László (Csengeri Múzeum), 
Lukácsné Nagy Márta, Németh Andrea, Subert Csilla, 
Lukács József és Jakab Attila (Józsa András Múzeum), 
Gál Balázs. 

PINTYE GÁBOR 

95. Csepreg határa 
(Vas megye) R, Ró, Á, Kk, Kú 
2007 tavaszán helyszíni szemlét végeztünk a település 
több pontján. 

Bene-hegy É-i lába: Március 1-jén a halastó DNy-i 
partján, a Bene-hegy lábánál, 50x100 111-es területen a 
vakondtúrásokban egyenletes eloszlásban őskori jellegű, 
de apró, kopott kerámiatöredékeket találtunk. A lelónely , 
nagy valószínűséggel a n1ár ismert, a Bene-hegy E-i lá-
bánál fekvő neolit, bronzkori lelónely folytatása. 

Kecskedombi-dűló1e I.: Február 21-én lakossági beje
lentést és lelet-beszolgáltatást ellenőriztünk. A Csepreg-

, 
tó1 Ny-ra, ENy-DK-i irányban, több száz méter hosszan 
elnyúló dombháton, annak D-i, DK-i, alacsonyabb, tera
szosabb területein nem túl nagy mennyiségű, de egyen-, 
letes eloszlásban őskori, Arpád-kori és késő középkori, 
kora újkori kerámiatöredékeket illetve salakot találtunk 
a szántásban. Kiterjedése kb. 500x300 m. A Kecskedomb 
ismert bronzkori lelónely,13 az általunk n1egfigyelt jelen
ségek ennek folytatását képezik. A helyszíni szemle és 
a térképadatok alapján kiderült, hogy a bejelentő által 
a Savaria Múzeumba beszolgáltatott leletanyag (késő 
rézkori edények nagyméret(f töredékei) lelónelye és a 
térképen általa megjelölt és a jelen terepbejárás által 
érintett terület nem egyezik, ugyanakkor egy már ismert 
lelónely kiterjedését pontosítottuk. A beszolgáltatott 
leletanyag lelónelye újabb helyszíni szemle alapján: a , 
Kecskedon1bi-dűló'k ENy-i része (Kecskedombi-dűló1e II, 
Pataki-dűlő), a Boldogasszony-patak völgyében kialakí-, 
tott halastó EK-i partján húzódó dombhátak. 

Kecskedombi-díílők II. (Pataki-dűlő): Március 
1-jén elvégeztük a lelónely-azonosítást. A lelőhely , 
a Kecskedombi-dűló1( ENy-i részén (Pataki-dűlő), a 
Boldogasszony-patak egykori teraszán a mai Halastó 
partján terül el enyhén emelkedő dombhátakon. Mint-, 
egy 300x500 m-es területen a szántásban Arpád-kori, 
késő középkori illetve római kori (terra sigillata töre
dék) kerámiatöredékeket találtunk. A tóparthoz közel 
e_ső területen mintegy 6x10 m-es szakaszon ineszes, 
habarcsos szétszántott foltot figyeltünk meg, zöldpala
darabokkal. A folt környékén római kori kerámiatö
redékek és teguladarabok kerültek elő, római villára 
utalva. A múzeumba behozott rézkori kerámiatöredékek 
valószín(íleg egy objektumból származnak, amelyet két 
m(f velési tábla közötti barázda szántásakor fordítottak 
ki, a helyszínen további nagy mennyiségű kerámiatö
redéket gylfjtöttünk be innen. A Boldogasszony-patak 
felduzzasztásával kialakult halastó a lelónely egy részét 
már lefedi, a bejelentő elmondása szerint a tó kialakítása 
előtt (római?) épületnyo1nokat figyelt meg. A lelónelyen 
2000- 2007 között a következő leletanyagot gylfjtötte: 
késő rézkori, késő bronzkori, római kori (terra sigillata) 
kerámiatöredékek, gúla alakú agyagnehezék, kovapen
gék, kóbaltatöredékek, őrlő- és fenó'kövek, 3 db római 
kori bronzpénz, ólomsúlyok, kauri kagyló. 

Munkatársak: Ilon Gábor, Kolonits László, Ludván 
János, Vámos Gábor. 

SKRIBA PÉTER 

96. Csepreg, 861 Li. és 862Li. sz. utak csomópontja 
(Vas megye) B, L T, Á 
2007. június 18-25. között szakfelügyeletet tartottam az 
új cson1ópont építésének földmunkáinál. A leendő ipari 

13 ILON G.: Régészeti adatok Csepreg és vidéke őstörténetéhez In: 
Tanuln1ányok Csepreg történetébó1. Szerk. Dénes József. Csepreg 
1996. 
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parkba bevezető út tükrének kialakítása (humuszolási 
mélység mindössze kb. 5 cn1) során sok, az iszapolókanál 
által elvtigott cserép- (köztük kelta) és paticstöredéket fi
gyel tein n1 eg. UgyaniLt 2- 3 paticsos folt, illetve sötétebb 
el szí n eződés n1utatkozott. /\z 1. sz. árokban kb. 40 cm
nyi hun1uszt követ()en jelentkezett a kavicsos-agyagos 
altalaj. /\ szá nto tt rétegbó1 jellegtelen őskori edénytö
redékeket gyCíjtöttünk. A 2. sz. kutatóárokban egy kora 
bronzkori te lepü lési objektum (gödör) lehetett. Nagy 
ni ennyiségCí edény (tárolóedény, fazék, tál) töredékei 
(bcnyon1kodott, elvágott és bográcsperem-szerű duzzadt 
peren1ek, peren1bó1 induló lapított, átfúrt vízszintesen 
álló bütyökfül, fröcskölt, besilnított oldal, lécdíszes da
rabok) kerültek elő. Mindezekbó1 az következik, hogy az 
északabbra kb. 200-250 n1-re található bányagödrökben 
Károlyi Mária által feltárt kora bronzkori temető és te
lepjelenségek DK felé, azaz a Répce és a n1ost épülő cso
mópont felé folytatódnak. Ugyanígy nyilvánvaló, hogy 
a Szentkirályi malon1nál 1990-ben leletmentett kelta 
település, római kori villa és annak temetője, valamint , 
a korai magyar, soros temető, Arpád-kori templon1hoz 
tartozó és a késő középkorig használt temető - és az 
eddig ismeretlen középkori falu - a Szakony felé vezető , 
úttól ENy-ra is, azaz a leendő ipari park területére is 
kiterjed (Hrsz.: 1901/ 20) . 

97. Cserépváralja , Vár-hegy (Cserépvár) 
(Borsod-Abaúj -Zemplén megye) Kk, Kú, ú 

ILON GÁBOR 

2007 . augusztus 21. és október 27. között folytattuk a 
Cserépvár kutatását, a Nen1zeti Kulturális Alapprogram 
2731/0084 sz. pályázata tán1ogatásával. 

Az idei évben új kutatási területet jelöltünk ki a vár , 
eddig ismeretlen E-i felében. Az itt kit{ízött Xl. szelvény , 
36 n1 hosszú, 2 in széles E-D-i tengelyű kutatószonda , 
volt. A várbelsóoen lévő mélyedésbó1 indult E felé. 
A mélyedés funkcióját ez a szondánk is bizonyította, 
azaz a 18. században a vár egy részét és az egykori 
belsővár n1agját sziszten1atikusan kibányászták, a falak 
köveit kiszedték, alatta pedig a terméskövet több n1éter 
mélységben kitermelték a L'Huillier kastély építéséhez. 
A n1élyedés ezután részben feltöltődött apró kőtörme
lékes rétegekkel. , 

Innen E-ra, a várhegy oldalában inegtaláltuk a 
visszaforduló belső és külső várfalövet. Mindkét falat 
a sziklafelszínre építették rá. A belső falöv n1integy 
100 cm vastagságú volt, belső falsíkját a 18. sz. folyamán 
teljesen visszabontották, külső falsík.ja a hegy meredek
sége miatt itt n1ár 1 m n1agasságban n1egvolt. Ezen fal 
datálása n1ég ne1n ismert pontosan, mivel a 18. századi 
bányászat elpusztított minden belső rétegződést, itt a 
vékony erdei humusz alatt mi is csak a tufás sziklafel
színt találtuk. 

A belső falöv és a külső fal öv közötti falszorosban a 
várfalak fehér, n1eszes, köves „önn1aga„ törn1elékének 
eltávolítása után keményebbre taposott, barna földes 

járószintet találtunk, amely 10 cm vastagságú volt, alatta 
már a sziklaf elszín következett. , 

A járószint E felé lejtett, ezért szintegyengetést vé-
geztek rajta: törn1elékes, földes rétegekkel egyenlítették 
ki a lejtést. A járószintek enyhén felhúztak a falra, tehát 
annál késóobi kialakításúak. Ezen rétegekbó1 kevés 15. 
századi leletanyag került elő, an1i a falszoros és a külső 
falöv létrejöttét a 15. sz. végére datálja. 

A külső várfal itt is kétrétegű, egy korábbi (a falszo
ros alapján 15. sz. végi) belső 100 cm vastag réteg, an1it , 
késóob jóval vastagabb falréteggel megköpenyeztek. Igy 
a teljes vastagsága közel 3,5 m . Belső falsíkja alig maradt, 
külső síkja azonban több n1éter magasan megvan. A fal 
köpenyezésének oka részben statikai, ezzel erősítették 
meg a belső rétegét, de mivel a várban mindenhol ilyen 
vastaggá képezték ki, ezért valószínű, hogy a 16. sz. kö
zepén a tűzfegyverek ellen, illetve a török megjelenése 
miatt erődítették meg ily módon a Cserépvárat. 

A külső várfal kü lső oldalán szintén tapasztaltuk, 
hogy a lefaragott sziklafelszínre építették a falat, nem 
függó1egesre, hanem kissé rézs(ísre. A sziklafelszínt itt 
1 in vastagságban egy vöröses-barnás, erősen faszenes 
és 17. sz. végi szen1éttel teli réteg fedte . Ez a réteg 
erősen lejt a palánkfal irányába. A faszenes és szemét
tel teli mivolta arra utal, hogy a várbelsóoen történt 
égés után belülr61 kihordták/kiöntötték a szei:-1etet a 
külső várfal tövébe. Ennek idejét a benne talált leletek 
alapján az 1687-es várostrom utáni kijavítgatásokhoz 
köthetjük. 

A XI. szelvénnyel direkt átvágtuk a palánk és a vár
hegy között en1elkedő dombot. Ezt korábban a formai 
jegyek alapján védműnek, ágyúdon1bnak véltük. Az 
átvágással tisztázódott funkciója. Rétegei elfedik a vár
falak pusztulási rétegét, az „önn1aga„ törn1elékét, tehát 
a várnál késóobi a don1b. Rétegződése is érdekes, felül 
riolitos kőtörn1elékes, alatta kevert földes. EgyértelmCí 
tehát, hogy a 18. századi kóoányászás során a n1eddőt 
ide hordták, így keletkezett a domb. , 

A XI. szelvény E-i végében átvágtuk a palánkot, 
itt 2 in szélességben nagyon ke1nény bedöngölt földet, 
benne egymásra meró1eges árkokat találtunk, azokban 
sok helyen erősen kiégett paticsdarabokat. Ebbó1 arra 
következtettünk, hogy egy rácsszerkezetes palánk 
lehetett, an1it történeti források alapján 1687-ben fel
gyújtottak. A palánk belső oldalán erősen len1élyült a 
terep, itt nyílván egy árok lehetett, an1elyben aztán több 
járószintet is kialakítottak a késő középkorban, n1ajd a 
kora újkorban. Az árokból kitermelt sziklás-törmelékes 
földb61 egy döngölt sáncot emeltek, erre építhették a 
kora újkori palánkszerkezet n1egtalált elen1eit. 

Az idei évben tovább mélyítettük a 2005-ben elkez
dett III. szelvény K-i végét. Itt külső falöv alját keres
tük. Ezt is a sziklafelszínre építették, a XI. szelvénynél 
leírtakhoz hasonló n1ódon, annyi különbséggel, hogy itt 
az alsó 1 n1éteren egy lépcsőszerűen kiugró lábazatot 
találtunk. Ezzel a III. szelvényben megismerhettük a 
fal teljes kiterjedését, struktúráját. 
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Befejeztük a 2006-ban elkezdett X. szelvény bon
tását, ami egyértelműen tisztázta a belsővárban lévő 
katlanszerlí mélyedés eredetét. A korábban elért felszínt 
(S130) átvágtuk, alatta egy 40-50 cm vastag, kemény 
szürke agyagréteg volt (a Vár-hegyen nincs természetes 
agyag, ezt idehozták). Az agyagréteget a sziklafelszí
nen közel vízszintesen helyezték el. Kiderült, hogy ez 
lehetett a vár ciszternája, annak alját vízzáró agyaggal 
tapasztották ki. A vár felhagyása után a ciszterna elkez
dett feltöltődni, ennek eredménye a 60 cm vastag réteg 
létrejötte. A 18. századi kastélyépítkezéshez kapcsolódó 
kó'bányászás során a ciszterna oldalfalait is elkezdték 
letermelni. Az S130 szint lett a bányászat járószintje, 
ettó1 felfelé éles törésű a szikla (kővágás nyoma), ettó1 
lefelé lágy törésű a szikla (a ciszterna eredeti sziklába 
vágott oldala). A lágy törésű szikla ívelődése alapján 
hozzávetó1egesen kiszerkeszthető a ciszterna eredeti 
mérete. A ciszterna falainak kibányászásával egész , 
bányaudvart alakítottak ki, ennek E-i szélét fogtuk 
meg a XI. szelvény D-i végében. Ez a visszatöltődött 18. 
századi eredetlí bányaudvar látható ma a katlanszerlí 
inélyedésben a hegy közepén. 

A tavaly a VII. szelvényben megfogott külső várfal 
külső oldalát is megvizsgáltuk az idén. Vastag szemetes, 
humuszos, törn1elékes réteget bontottunk el, amelyben 
sok 17. sz. végi lelet volt. Ez egy várbelsó'bó1 n1ásodla
gosan kikerült réteg, amely a várfalak pusztulása után 
erodált a belsővárból lefelé. Alatta itt is megtaláltuk 
a XI. szelvényben regisztrált vöröses-barnás, faszenes 
réteget, benne sok 17. sz. végi szeméttel. Ennek egyelő
re nem kerestük meg az alját, egy mesterséges szinten 
n1egálltunk a bontásával. A rétegződés meghatározása 
után az itt lévő külső várfal külső falsíkját egy 8 m széles 
szakaszon n1egtisztítottuk a hun1usztól és a másodlagos 
rétegtó1. 

98. Csővár, sportpálya 
(Pest megye) L T 

SzöRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

2007 augusztusában egy n1agánszemély értesítette a 
váci múzeumot, hogy Csővár község Penc feló1i végén 
az országút n1elletti partoldalban egy csomóban köveket 
látott. Helyszíni szemlénken kiderült, hogy a helyszín 
(Hrsz.: 266) a belterület DNy-i széle, a Penc-Csővár , 
közti országút E-i oldala, az a hely, ahol 2004 nyarán 
benzinkút építéséhez 100- 120 m hosszan, 30-60 m 
szélességben, 3,5-4 m mélyen levágták a domboldalt 
(Hrsz.: 267; a benzinkút végül nem épült meg). , 

A bevágás E-i oldalában valóban látszottak két 
helyen, közvetlenül a felszín alatt kövek, ezek azonban 
n1odern épület alapozásához tartoztak, téglák is voltak 
köztük. Ezenkívül az oldalban semmilyen régészeti 
jelenség nem mutatkozott. Bejárva a helyszínt, köz
vetlenül a bevágás mögötti földút felszínén csontokra 
lettünk figyelmesek, melyek emberi vázhoz tartoztak, 
a csontok között zöld színű bronztárgy részlete és apró 

kelta cserepek is voltak. A sírt a K felé lejtő dombol
dalon lezúduló esővíz moshatta ki, a felszínre került 
csontokat az úton közlekedő jár1nűvek is folyamatosan 
roncsolták, ezért n1ég aznap feltártuk és dokun1entáltuk 
a sír n1aradványait. , 

I-Ianyatt fekvő, nyújtott váz, tájolása DK-ENy 290-
1100. A vázból néhány borda, a bal medence kis darabja, 
a töredékes comb- és lábszárcsontok, valan1int a jobb 
kézfej néhány csontja maradt meg eredeti helyzetben. 
Mellékletek: a jobb kar mellett korongolt, omfaloszos 
aljú tál alsó része. A tál n1ellett egy másik, kisebb edény 
töredékei. Az agyagos talaj miatt az edények rendkívül 
mállékony á11apotúak, felszedéskor pici darabokra estek 
szét. Fél cm átn1érőjlí, trapéz átmetszettí, átfúratlan 
üvegpaszta(?) tárgy 1 cm hosszú darabkája a mellkas 
felső részén. Vaslánc(?) szétesett darabjai a mellkason, 
erősen korrodált állapotban. i\z alsó lábszárak között 
8 cm átmérőjlí, pecsétlős-véglí, rovátkolt bronz karperec 
két darabra törve, nyilván másodlagos helyzetben. A sír 
a csővári 10. sz. lelóbely kelta temetőjéhez tartozik.14 

99. Dabas, Fertályos-földek 
(Pest megye) Á, Kö, Kk 

Kőv ÁRI KLÁRA 

2007. július 31. és augusztus 13. között próbafeltárást , 
végeztünk a lelóbelyen, Dabastól EK-re az 5. sz. úttól , 
E-ra, egy nagyobb kien1elkedés DK-i oldalán (Dabas 18. 
sz. lelóbely). A terepbejárásokkal n1ár feltérképezett , 
Arpád-kori és középkori télepet akartuk beazonosí-
tani. A próbafeltárás sor~n 4 kutatóárkot nyitottunk, 
an1elyekben nagy sCírűségben kerültek elő a változatos 
forn1ákat inutató - gödör, verem, cölöplyuk, kemen
ce, padló - objektumok. A harmadik kutatóárokban 
sorban egymás mellett, a felszínhez közel öt különálló 
padlószint, közöttük mintegy 40 cn1 széles fekete sávok 
- vélhetó1eg döngölt falmaradványok - kerültek elő, 

nem eldönthető, hogy különálló házak padlóiról vagy a 
késő középkorra jellemző ugyanazon többosztatú ház/ 
házak helyiségeiró1 van szó. Az egyik házban földbe 
ásott kemence maradványai voltak. Helyenként foltok
ban pusztult padlótöredékek mutatkoztak, amelyeket a 
szántás a viszonylag vékony humuszréteg miatt erősen 
n1egrongált. Összesen legalább 10 különböző padló volt 
azonosítható, amelyek közül kettőt átvágtunk, egyi
küknél legkevesebb 3 azonosítható megújítási szinttel 
találkoztunk. A gödrök/vermek nem n1utattak egységes 
formát, mélységük is különböző, főként méhkas alakú 
és hengeres vermek, gyakran egymásba ásottak, kevés 
leletanyaggal. Soknak a betöltése erősen hamus és 
átégett, paticsos volt, továbbá egy esetben földbe ásott 
kemence törmeléke valószínűsíthető. Az árkokl<al - a 
magas objektumsűrűség alapján - vélhetó1eg a lelóbely 

14 MRT 13/2 k. 4/10 lh. 
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legintenzívebb részét kutattuk. 'l'elepülésszerkezeti kö
vetkeztetéseket nern lehetett levonni, azonban világos, 
hogy többrétcgCí, több periódusú településró1 van szó. 
'l'öhbségéhcn középkori/késő középkori leletanyag ke-, 
rült elé), dc néhűny objcktun1 Arpád-kori kerámiát tar-
tal n1azotl. /\ kcr{1111 ia zöme, főként a felszínen gyűjthető 
anyag, a 14- 15. századra keltezhető. 

MIKLÓSITY SzőKE MIHÁLY 

100. Dabas, Templomdomb, Fertályos- fö ldek 
(Pest r11egye) Kö 
!\Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 2007. november 
27. és december 21. között végzett megelőző régészeti 
feltárást a leló'helyen (Hrsz.: 2362/6, 8). Ugyanitt július 
13-31. között a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat próbafeltárást folytatott. Akkor 66 objektumot , 
dokumentáltak, a sorszámozást mi 67-tó1 folytattuk. Ev 
végéig mintegy 320 régészeti objektumot tártunk fel. 
Ezek legnagyobb része változó mélységű, kerek, méhkas 
alakú gödör volt. Többnek az oldalát és alját agyaggal 
kitapasztották. Betöltésük szinte kivétel nélkül erősen 
harnus, többrétegCí, mesterséges volt. Gyakoriak voltak 
bennük a fé1nleletek (sarló, kulcsok, szögek, övcsatok 
zabla, patkó), csonteszközök (csontkorcsolyák, festett, 
faragott csontlapok) és kőeszközök (fenő-, őrló1<övek) . 

A lakóobjektumok csoportokban helyezkedtek el, föld
felszín alá n1élyedő alapterületük 3-4x8-10 m. A ke
ményre döngölt, taposott, vastag, sárga agyagpadlón 
égett gerendanyo1nokat, ép edényeket (fazekat, szilkét, 
palackot), a hamus betöltésben háztartási kellékeket 
(késeket, kanalat, orsógombot) és mezőgazdasági vas
eszközöket (sarlót), bronzvereteket találtunk. A hamus 
betöltés(í objektumok, az in situ n1egfigyelt leletek és a 
gazdag fén1anyag alapján feltételezhetjük, hogy a tele
pülés tűzvészben pusztult el. A kerámiaanyag alapján 
az általunk vizsgált településrészletet a 13-14. századra 
keltezhetjük. Kézikorongolt és gyorskorongolt edényeket 
egyaránt találtunk. A korai időszakra a kettős tagolású 
peremek és a bekarcolt csigavonalas díszítés j ellen1ző, 

míg a késóbbire a galléros és lekerekített peremtípus, 
hornyolt díszítéssel. A négyzetes alaprajzú, ácsolt szer
kezetű, 5 m-es n1élységig kibontott kútból és a házakból 
nagy mennyiségű asztali kerámia (pohár, szilke, festett 
kancsó, palack) származott. Szórványként került elő egy 
14. század végi velencei aranydukát. 

Munkatársak: Farkas Zoltán, Szeredi Anna régészek; 
Susits Diana régészhallgató; Liebhaber Réka, Márkus 
Balázs, Szabó Zsanett, Szécsényi Zoltán, Szrnka Attila 
régész technikusok. , 

RÁCZ TIBOR AKOS 

101. Dalmand határa 
// 

(Tolna megye) 0 , Ró, Kö 
2007. január 13-án célzott terepbejárást végeztünk a 
település több pontján. 

Felsó1eperd-puszta: Ismét bejártuk a lelónelyet, sike
rült pontosítanunk a faluhely kiterjedését a szántásban. 
Középkori cserepeket a légi felvételen jelentkező foltok 
környékén gyCíjttöttünk, az erdősávtól (és a ten1plom
tól) D-re. A leló'helyen egy kóbaltatöredéket és egy 
inagkövet is találtunk, an1ely a közeli őskori lelóbelyró1 
kerülhetett ide. 

Kó'kúti-major: Egy Wosinsky Mór által Dalmand 
határában említett középkori templomot kerestünk, 
ahol Fröhlich Róbert a 19. sz. végén ásatást is végzett 
(bizonyosan római korinak tartva az épületet), amely
nek során „2 bronzfigurát s egy feliratos harangdarabot 
talált". Az egykori Kó'kúti-major helye Dahnand szélétó1 , 
EK-re kb. 0,5 km-re található, a közelében eredő Túri-víz , 
E-i partján. A major helyétó1 DNy-ra, a patak D-i felén 
fekvő, ÉNy felé benyúló földnyelv közepén, nagy terüle
ten szétszántva, közepes sűrűségben apróra tört vegyes 
tégla- és kőtörmelék található. A téglák között sok volt 
a római téglatöredék, amelyek vélhetó1eg a közeli Iovia 
épületeibó1 kerültek ide (egyetlen szürke római cserép 
is eló'került). A falu neve bizonytalan. 

Petőfi u.: Bertók Gábor 2000-ben légi fotón jelent
kező objektun1ok terepen történő ellenőrzése során késő 
középkori cserepek mellett kő- és téglatöredékeket talált 
Dalmand belterületének DNy-i sarkában; az enyhén 
kimagasló, 20x10 m-es, intenzívebb részt elpusztult , 
templomnak tartotta.15 Uj ra azonosítottuk az épületet: , 
a Petőfi utca végétó1 D-re kb. 100 m-re, az E-D irányú 
villanyoszlopsortól Ny-ra kb. 20 m-re igen intenzíven 
fó1eg kő- és kevesebb téglatörmelék jelentkezett a 
szántásban, meszes habarcsdarabok kíséretében. A vil
lanyoszlop tövében rengeteg, a szántásból kihordott, 
fó1eg római eredet(í építőanyagot találtunk, köztük pl. 
3 téglasor-szélességű faltömböt is. Ezek - a környék 
középkori ten1plon1helyeihez hasonlóan - valószín(íleg 
Iovia területéró1 kerülhettek ide. A lelóbely középkori 
falunévvel való azonosítása nem n1egoldott. 

Munkatárs: Szabó Máté (PTE). 

102. Dávod, Bocskai út vége 
(Bács-Kiskun megye) B, Sza 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2007 novemberében a Baja-l-Iercegszántó 51 . sz. út 
rehabilitációjához készített örökségvédelmi hatásta
nulmány részeként régészeti terepbejárást végeztem 
az útfejlesztés egyes szakaszain. Ennek során tudtam 
megfigyeléseket tenni a leló'helyen. A 2005-ben célzott 
régészeti terepbejárás során előkerült - részben a 3. sz. 
lelóbellyel összefüggő - lelóbely az 51. sz. közlekedési út 
bal oldalán található. A felszín kint jártunkkor szántott 
volt, jó látási viszonyokat nyújtott. A területen mintegy 
250-300 in-es sávban szétszóródva jelentős mennyiségű 

15 Régészeti kutatások Magyarországon - /\rchaeological Invest
igations in Hungary 2000. Budapest, 200J 123- 124. 
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kerámiát gyűjtöttünk, n1elyek túlnyon1órészt bronzko
riak, de akad köztük néhány szarmata töredék is. Az 
őskori és szarmata település a környezetébó1 határozot-, 
tan kiemelkedő egykori vízfolyás E-i magaspartján, egy 
nagyjából Ny-K-i irányba húzódó don1bháton fekszik. 
A lelónelyet az 51 . sz. főút és a 182+445,10 k1n-szelvény
ben balról csatlakozó földút kettévágja. Nem zárhatjuk 
ki, hogy a 7. sz. lelónely összefügg a Dávod 3. sz. 1975 
óta ismert régészeti lelónellyel (Bocskai út 17.), amelyet 
most fedettsége miatt bejárni nem tudtam. 

F. LAJKÓ ORSO LYA 

103. Debrecen, Alma utca (Papp-tanya) 
(Hajdú-Bihar megye) B 
2006 novemberében Madar Miklós helyi lakos a birto
kában lévő, általa bronzkorinak tartott tárgyakat hozott 
restaurálásra a Déri Múzeumba. A beérkezett leletekró1 
kiderült, hogy Debrecen DK-i határában fémkeresőzés 
során egy cson1óban találta. A restaurálást követően a 
n1úzeum megvásárolta a leletegyüttest és az a Régészeti 
gyűjteménybe került. Nagy valószínííséggel egy késő 
bronzkori bronzkincs került elő. A találó n1eg tudta je
lölni a pontos előkerülési helyet, ahol hitelesítő ásatást 
végeztünk 2007. január 10-én. 

A lelónely Debrecen DK-i részén (Lenc-telep) lévő 
Aln1a utca meghosszabbításaként folytatódó földút K-i 
oldalán, attól 200 m-re, egy belvízelvezető csatornától 
D-re lévő földháton (a Kondoros magaspartján), a 
Szilágyi- és Papp-tanyák között található. A környéken 
tartott első terepszemle során a depó találási helyétó1 
D-re 300 n1-re lévő, részben beerdősített don1b géppel 
lehumuszolt oldalában településre és fémművességre 
utaló nyomok (kerámiatöredékek, égett folt; bronztár
gyak töredékei, bronzöntecsek és öntőcsapok) kerültek 
elő. A fémkeresőzés során kiásott „rablógödör" köré egy 
téglalap alakú (2x3 m) szelvényt nyitottunk, n1elyet K-i 
irányban a műszer jelzéséhez igazodva kb. 1 ,3 m-rel 
n1egnagyobbítottunk. 

A hitelesítő szelvényben jól dokumentálhattuk a 
fémkeresőzés során ásott rablógödör helyét, valamint a 
bronzdepó tárgyait tartalmazó edényt is, n1ely apró da
rabokra tört, viszont jól rekonstruálható volt. A kinyitott 
szelvény alján jól láthatóan kirajzolódtak a szántás nyo
mai, n1elyek iránya megegyezett a leletek szóródásának 
irányával. Tekintettel arra, hogy a depó gödre mindössze 
az altalaj és a humusz váltásának határáig mélyedt le, 
biztosra vehető, hogy a leletegyüttest a mezőgazdasági 
n1űvelés bolygatta, húzta szét. A hitelesítő szelvényben 
a depót magába foglaló füles fazékkal együtt 17 leletet 
azonosítottunk be in situ. 

Korábban, a találótól a múzeumba került kollekció 
6 darabot tartalmazott. Ezenkívül a leletegyütteshez 
tartozhat a bontás során szórványként kikerült és a 
szelvény környezetében fémkeresővel talált 15 db , 
bronztárgy is. Igy feltételezhető, hogy összesen 22+ 15 
(?) db tárgyat tartalmazott a raktárlelet. 

A depó előkerülési helyének 50 méteres környeze
tében végzett fémkeresős vizsgálat során n1ás korszakok 
fémtárgyai is napvilágra kerültek: 3 élű szkíta bronz nyíl
hegy, 2 db rón1ai ezüstpénz, honfoglalás kori bronzveret, 
középkori érem, 2 db római császárkori bronzfibula 
töredéke (az egyik bronz, a másik bin1etál - vas tűvel 
és rugóval) egyéb recens bronztárgyak. 

A depó összetételét tekintve különböző inéret(í, sú
lyú és formájú öntecsekbó1, töredékes bronztárgyakból 
(lándzsahegy, karperecek, rúdszerű eszközök töredékei, 
sarlótöredékek, f(írészlap-töredékek, tekercs) és ron
tott öntvényekbó1 (tokos balták) áll. Ez alapján okkal 
feltételezhető, hogy beolvasztásra, újraöntésre szánt 
tárgyakból álló raktárlelet. 

Keltezését tekintve a lándzsahegy és a két tokos 
balta szolgál megbízható támpontként. Ezek alapján 
a Reinecke BD periódusra, az ópályi horizontra datál
hatjuk. 

Munkatársak: V. Szabó Gábor (ELTE Régészettudo
mányi Intézet) és Liviu Marta (Muzeul Judetean Satu 
Mare) régészek, valamint László Attila fémrestaurátor, 
Tóth Mihályné, Tóth Miklós és Bacskai István techni
kusok. 

1 Oli. Debrecen, Hatvan utca 39. 
(Hajdú-Bihar megye) Kk, Kú 

DANI JÁNOS 

2007. április 2-3-án megelőző régészeti feltárást vé
geztünk az építési telken. A korábban itt álló házak 
építésekor a pincék kiásásával megsemn1isíthették a 
régészeti objektun1ok egy részét, így csak egy kb. 100 
m 2-es területen voltak bolygatatlan régészeti jelenségek. 
A lelónelyen hét középkori és kora újkori gödröt tártunk 
fel. A kerámiaanyag nagy része világosbarnára, vagy 
vörösre égett fazekak töredéke, de találtunk valószínűleg 
Gömörbó1 szárn1azó fehér edények maradványait is. Az 
állatcsontok nagy része szarvasmarháktól szárn1azik, de 
előkerült disznó-, juh- és lócsont is. A fémtárgyak közül 
kiemelkedik egy összehajtott bronzlen1ez, amelynek 
funkcióját talán a restaurálás után lehet megállapítani. 
Az előkerült leletanyag jó keresztmetszetét adja a 15-18. 
századi debreceni fazekasságnak. 

105. Debrecen, Piac utca 57-61. 
(Hajdú-Bihar megye) Á, Kö, Kú 

D. SZABÓ LÁSZLÓ 

A területen tömbrehabilitáció miatt több lépcsóoen 
megelőző feltárásokra volt szükség. Az első üte1nben 
2007. október 3-19. között, iníg a másodikban november 
5-16. között dolgoztunk. Összesen 347 m2-t tudtunk 
feltárni. Az 5 m vastag, újkori, törmelékes feltöltés alatt, 
gyakorlatilag a talajvíz szintjén 30 régészeti objektumot , 
tártunk fel. Egy esetleg Arpád-kori gödör mellett az ob-
jektumok különböző méretíí tárológödrök, cölöplyukak, 
és egy kút középkoriak vagy kora újkoriak voltak. A lelet-
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anyag nagy része állatcsont és kerámia, de a talajvízbó1 
sok farnaradvány is cló1<erült. 

106. Debrecen, Széchenyi utca 31 . 
(Hajdú-Bihar megye) Sza , Á, Kö, Kú 

SZABÓ LÁSZLÓ 

2007. 111á rcius 12. és április 27. között megelőző feltárást 
végeztünk a telken irodaépítést megelőzően. A kutatott 
810 m 2-en 71 régészeti objektumot tártunk fel. Az újkori, 
kb. 2- 2,5 m vastag törmelékes feltöltés alatt négy régé
szeti korszakból származó leleteket találtunk. A szarmata 
objektumokat a késó'bbi beásások nagyrészt elpusztítot
ták, biztosan csak egy gödör volt leletanyaggal keltezhető, , 
a többi kerámia szórványként került elő. Arpád-kori 
kerámia szintén inkább szórványként került elő, az ob
jektumok nagy része középkori és kora újkori volt. Egy
két kisebb gödör és árok mellett egy bizonytalan korú, 
cölöpszerkezetű épületet és több kutat tártunk fel. 

107. Debrecen, Széchenyi utca 52-Sli . 
(Hajdú-Bihar megye) Á, ú 

SZABÓ LÁSZLÓ 

2007 augusztusában régészeti szakfelügyeletet láttunk 
el a telken tervezett beruházás területén. A jelenlegi 
utcaszinthez képest 2,5- 3 m mélységben végzett alapo-, 
zási munkák közben több Arpád-kori kerámiatöredéket 
is találtunk a kitermelt földben. Mivel a korábbi épüle
tek pincéi még ennél a szintnél is mélyebbre nyúltak, 
ezért a sávalapozásban sokáig csak a betemetett, újkori 
pincék nyoma volt látható. Az egyik sávalapban egy 
1,2 m átn1érőjtí, sötétbarna, kerek folt jelentkezett a 
sárga agyagos altalajban, mely egy mély, nagyméretli 
18- 19. századi kútnak bizonyult. Az objektumban sem
milyen bélés nyon1át nem észleltem, eltekintve attól, 
hogy a betöltés nagyon könnyen elvált a kút oldalától, 
amelyen sötétbarna-fekete színű lerakódás látszott. 
A kutat a jelenlegi talajvízszint közelében észleltük, 
ezért a feltárást a betörő víz és a fokozott omlásveszély 
miatt csak 1,3 n1 n1élységig tudtuk folytatni. A rendkívül 
leletgazdag objektumból nagyon sok mázas és mázatlan 
kerán1iatöredék, állatcsont került elő. Ezt követően a 
további alapozási n1unkák régészeti jelenséget már nem 
érintettek. 

Munkatársak: Kolozsi Barbara régész, Balogh Csaba 
ásatási technikus. 

108. Debrecen, Vág utca 
(Hajdú- Bihar megye) B 

SZOLNOKI LÁSZLÓ 

2007. n1árcius 19-23. között megelőző régészeti feltárást 
végeztünk a 18807 / 1 hrsz. építési telken. A terület a 
Hatvan-utcai-kert egyik legmagasabb kien1elkedésének 
D-i lejtőjén helyezkedik el. A területen egy kutatóárok
kal 5 régészeti objektumot tártunk fel. Leleteink a kb. 

3000 éves késő bronzkori Gáva-kultúrából származnak. 
Az edénytöredékek és az akkori házak ta pasztásából 
származó paticsdarabok mellett egy rossz megtartású 
bronzgyöngy is előkerült. A restaurálás és anyagvizsgálat 
után kiderült, hogy a gyöngyöt ón berakással díszítették. , 
Az építési telek E-i oldalfalánál ásott kutatóárok rétege-
inek vizsgálata során kiderült, hogy a késő bronzkorban 
a területet még hun1usz fedte, amit késó'bb takart be a 
mai talajviszonyokra jellemző ho111ok. 

D. SZABÓ LÁSZLÓ 

109. Debrecen-Józsa, Alsó-Józsa 
(Hajdú-Bihar megye) U, B, Szk, LT, Sza 
2007. árilis 23. és jú lius 27. között megelőző feltárást 
végeztünk a lakóparkká beépíteni tervezett 22 hektá
ros területen, mely a Tócó-értó1 kb. 400 m távolságra, 
a folyásirányt tekintve balra, a folyóvízhez képest 5- 6 
n1-rel magasabban fekszik. A többlépcsős kutatás eddig 
a lakópark kb. 2,5 km hosszú belső úthálózatán talált 
több mint 300 régészeti jelenséget tárta fel. 

Legkorábbi leleteink az újkó1eor középső, esztári 
fázisából szár111aznak. Néhány gödörbó1 és kútból került 
elő a kultúrára jellen1ző festett kerán1ia. A legtöbb régé
szeti jelenség a késő bronzkori Gáva-kultúrához tartozik. 
Ebben az időszakban kiterjedt település lehetett itt, 
mivel az úthálózat majdnem n1inden részén találtunk 
ilyen korú leleteket. A telepjelenségek (házak, gödrök, 
kutak, árkok) mellett egy kútban négy fiatal egyn1ásra 
dobált zsugorított csontvázát is feltártuk. 

A vaskorból a szkítákhoz és keltákhoz köthető 
emlékanyag került elő, fó1eg agyagnyerőgödrökbó1 és 
kutakból. A császárkori szarmata időszakból szintén 
agyagnyerőgödrök és kutak feltárására került sor, va
lamint ebbó1 az időszakból származik két, egymástól , 
több száz méterre talált D-E tájolású erősen bolygatott , 
sír. Az Arpád-korból egy földbe n1élyített házat, néhány 
agyagnyerőgödröt és több külső kemencét tártunk fel, a 
terület több, egymástól messze eső pontján. 

110. Debrecen-Józsa, Klastrompart 
(Hajdú-Bihar megye) B, V, Sza, Kö 

D . SZABÓ LÁSZLÓ 

2007. szepten1ber 10. és október 10. között leletn1entő 
és n1egelőző régészeti feltárást végeztünk a Klastrom 
Lakópark területén. A megelőző feltárással érintett 
terület nagysága kb. 1600 m 2 volt. A teljesen kinyitott 
felszínró1 kiderült, hogy az 1991-es tereprendezés csak 
kis mértékben károsította, és egy régészeti jelenségek
kel sűrűn borított, a Debrecen 117. lh. (Klastrom part 
2.) néven nyi lvántartott lelőhely található a Lakópark 
területén. A terület utólagos felmérését 2007. október 
9-én az Archaeodata '98 Bt. munkatársai elvégezték. 
2007. október 9-ig a ténylegesen feltárt terület nagysága 
2025 m2 volt. A lakópark úthálózatának területén 88 
régészeti jelenséget tártunk fel. Az eló1<erült leletanyag 
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több korszakból származik. Az eddigi legkorábbi, kb. 
3000 éves en1lékeink a bronzkorból szárn1aznak, de 
vannak a vaskorból és a császárkori szarn1ata időszakból 
származó régészeti objektun1aink is. A legtöbb régészeti 
jelenség az 1981-ben feltárt - jelenleg is védett régészeti 
lelónelyként nyilvántartott - középkori te1nplomot kö
rülvevő temetónöz és településhez kapcsolódik. 

D. SZABÓ L ÁSZLÓ 

111. Debrecen határa 
(Hajdú-Bihar megye) U, B, V, Sza , A, Á, Kk, Kú 
2007·. decen1ber 21-én terepbejárást végeztünk örök
ségvédehni hatástanulmány készítése érdekében a 
Debrecent délró1 elkerülő és a repülőteret is érintő út 
tervezett nyon1vonalán. Az útpálya tengelyétó1 szánútott 
100-100 m széles sávot jártuk be. Az 5,3 kin hosszú útsza
kaszon 10 lelónelyet azonosítottunk, melyek közül 2 már 
isn1ert volt. t\ lelónelyek nagy szán1át a kedvező földrajzi 
körüln1ények is indokolják: a nyo1nvonal két tern1észetes 
vízfolyás, a Tócó és a Kondoros n1agaspartjait is érinti. 
A lelónelyek a folyómedrek közelében sCírCísödtek. 

A Bellegelő területén a Balogh-tanyánál valamint a 
Kondoros-n1ellékén, a Miklósi-tanyánál; a Szepes terüle
tén a vasút mentén, a Tócó K-i és Ny-i partján, a Pásti-, , 
tanyától E-ra, a Király-tanyánál és Hajdúszoboszlói AG. 
Területén egy-egy, továbbá a Hunyadi Tsz. Területén 
két lelónelyet regisztráltunk. 

Munkatársak: Hajdú Zsigmond, Dani János, Nagy 
En1ese Gyöngyvér, Kolozsi Barbara, Szabó László, D. Szabó 
László régészek, Balogh Csaba, Faur Zoltán technikusok. 

11 2. Dég, Ságvár utca 
(Fejér megye) N, Kö 

SZOLNOKI LÁSZLÓ 

2007. június 13-án próbafeltárást végezten1 a tervezett 
lakóház területén (Hrsz.: 104/1). A kb. 80 m2 felületCí, 
megközelító1egT-alakú szelvény hun1uszolását követően 
10 objektum körvonala rajzolódott ki: 1 nagyméretCí 
gödör, 1 méhkas alakú gödör, 2 kisebb, árkokhoz kapcso-, , 
lódó, sekély gödör, 1 EK-DNy irányú árok, 1 ENy-DK 
irányú árok, 1 T-alakú gerendalenyon1at(?), valan1int 3 
cölöplyuk. Az objektun1ok többségéb61 középkori kerá
núatöredékek mellett vaskések, vasszegek és állatcsontok, 
a n1éhkas alakú gödörbó1 népvándorlás kori kerá1niatöre
dékek, vassalak, őrlőkőtöredékek és állatcsontok kerültek 
elő. Az előkerült objektun1ok jellegük alapján egy késő 
népvándorlás kori (8-9. sz.?) lelóbelyhez és a középkori 
(14- 15. sz.?) Dég településéhez tartozhattak. 

SCHILLING LÁSZLÓ 

11 3. Dévaványa-Lórés, sertéstelep 
N 

(Békés megye) 0 
2007. június 7-én helyszíni szemlét tartottunk a Dé
va-3 . fúráspont területén. A 0246/39 hrsz. területet és 

környékét bejárva, a tervezett fúráspont közelében új 
lelónelyet regisztráltunk. A város közigazgatási hatá
rától D-re, kb. 1800 m-re a Dévaványa-Gyomaendrőd 
mCíút DK-i oldalán, a mCíúttól kb. 150 m-re található a 
lelőhely. Az egykori sertéstelep épületeitó1 D-re, egy , 
keskeny erdősáv D-i oldalán, egy ENy-DK-i irányú, , 
egykor vízjárta mélyedés EK-i partjára tán1aszkodó 
nagyobb kiterjedésCí platón, kb. 100x50 n1-es terüle
ten kézzel formált őskori edénytöredékeket figyeltünk 
n1eg. A lelónely Ny-i széle a Gyomaendrőd-Dévaványa 
n1Cíúttól DK-re kb. 130 m-re jól meghatározható volt. 
t\ lelónely területének további kiterjedését nem lehetett 
meghatározni. 

LISKA ANDRÁS 

11 Li. Doba puszta hatá ra 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, Sza , Kö 
2007. április 6-8. között terepbejárást végeztünk Doba
puszta és Kőtelek között. 1\. n1unkát a 2004. évi terep
bejárás utolsó lelónelyét61 (Besenyszög, Fokorú-puszta) 
folytattuk a magaspart n1entén Dobapuszta irányában. 
A gát mellett egy lelóbelyet azonosítottunk, melyen neo
litikus (Körös-kultúra) és szarmata leleteket gyCíjtöttünk , 
(27. lh.) . Dobapusztától E-i irányban, Hunyadfalva felé 
folytattuk a terepbejárást, a 85 n1 tengerszint feletti 
magasságot követtük (az egykori magaspartot) . Hunyad
falva és Dobapuszta között, a mai főcsatorna mentén 
szán1os lelóbelyet találtunk, melyek szinte összeértek. 
A lelónelyeken (28., 31-32. lh.) mindenhol jelentkezett 
a szarmata kerámia, emellett középkori (13-14. század) 
leletanyagot gyCíjtöttünk. 

A leletek a Dan1ja1úch János Múzeun1 gyCíjteményébe 
kerültek. 

Munkatársak: Bartus Dávid, Váczi Gábor és György 
László régészek, Dankó Szabolcs fotós. 

115. Dunaföldvár, Duna-meder 
(Tolna megye-) B, Ró, Á, Kk 

KOVÁCS K ATALIN 

2007 tavaszán mederrendezési n1unkálatokat megelőző 

kutatást végeztünk a Duna 1558+50-1556+85 fkn1 kö
zötti szakaszán. 

A Duna-part topográfiáját a partot követő löszvonu
lat határozza n1eg. A híd térségében a löszfal meredeken 
lejt a folyó felé, a kutatási területnél, a Solt-sziget alatt a 
folyó enyhe kanyarulatot tesz DDK-i irányban, a magas
part lejtője és a folyó között egy lapos föveny húzódik. 
A solti oldal lapos, a part enyhén lejt és kavicsos (mivel 
ezt az oldalt mossa a víz), a dunaföldvári oldal ezzel 
szemben zsombékos. 

A kutatási terület felső vége egy kősarkantyúnál 
található. Ett61 D-re két további sarkantyú nyúlik be a 
Dunába. A 1558. fkm. tábla felett mintegy 100 n1éterrel 
egy rakon1ány kotrási anyag van felhalmozva. A tábla 
vonalában egy partról kin1arkolt kis öböl található. A víz 
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a kutatási te rületen 2- 4 n1 mély a külső (meder fel61i) 
oldalon, áraml ása ne tTI j e l entős. Az 1557. fkm-nél talál
ható sarkan tyú ala tt a víz 4 1n 1uély volt, a part közvetlen 
közelében is el6rtc a 2- 3 méteres mélységet. 

J\. közelhen a parton ta lálhatóak régészeti lelónelyek 
(továbbá is n1crctlen l elónelyű dunai leletanyagokról , 
is tudunk) , n1 e lycken kelta, bronzkori, Arpád-kori, 
középkori je lenségek találhatók. Mivel a hegy oldala 
a f)u na felé leszakad, ezért innen leleteket moshatott 
cl a folyó. J\.z Alsó Öreghegyen, légvonalban kb. 600 
iné terre a kutatási területt61 bronzkori és középkori 
lelónely található. Az Alsóhegyi sz61ők nevíí lelónely
ró1, melynek pontos kiterjedése nem ismert, bronzkori 
jelenség származik. A kutatási terület felett található az 
Alsóhegyi-díílő déli széle. A régi térképeket átvizsgálva 
megállapíthattuk, hogy az I. katonai felmérés (18. sz. 
vége) és a II. katonai felmérés (19. sz. közepe) között 
a folyó nem változatta meg medrét jelentősen ezen a 
területen. 

A felderítő merüléseket csónakból, fenékkötél se
gítségével hajtottuk végre. A merülések során 4-10 m 
széles sávban fésültük át a medret. A búvárt biztosító
kötélen tartottuk a felszínr61, ennek segítségével irányí
tottuk és kommunikáltunk. A kutatást a terület felső 
végér61 indítottuk. Azt a sávot próbáltuk átvizsgálni, 
ahol az üledékréteg véget ér és a sodrás által tisztán 
tartott kavicsos felület kezdődik. Az 1558-as fkm-tó1 
a 3. sarkantyúig az üledék a teljes kutatási területet 
elborította. A leletek, jelenségek helyét bójával jelöltük 
n1eg, és GPS-el n1értük be őket. A terepi térinformati
kai módszerrel gyűjtött adatokat DigTerra Explorerrel 
dolgoztuk fel. 

A kutatási terület É-i végénél átfúrt követ (horgony, 
vagy nehezék), valan1int egy tegulatöredéket találtunk. 
Az üledékkel borított részeken nem volt lelet. A partról , 
kimarkolt öbölben (száraz kotrás) bronzkori, Arpád-kori 
és középkori leletanyagot gyűjtöttünk. A leletek n1ásod
lagos helyzetben voltak, felületüket a víz lekoptatta. 
Az 1557-es fk1n-nél található sarkantyú alatt a kavicsos 
fenéken csak recens szemetet találtunk. 

A dunai kónorgonyokról nagyon keveset tudunk. 
Egy nagyobb példány jelenleg bölcskei magángyíljte
ményben található, kotrásból szárn1azik, illegális kö
rülmények között. Tahitótfalunál, a régi kikötő cölöpjei 
előtt egy középen hornyolt példányt találtunk 2003-
ban. Az új dunaföldvári példány nagyjából háromszög 
alakú, a kő természetes formáját csak kis mértékben 
változtatták meg. A kötél szá1nára kialakított lyuk a kő 
közepén található, gondos kiképzésű, kerek metszetű . 

Hegyes vésőre utaló nyo1nok (hosszanti kis hornyok) 
kitapinthatóak rajta. A lelet önmagában nem keltez
hető, de a vésővel való megmunkálás azt jelzi, hogy 
abban az idóoen készült, an1ikor még n1egérte viszony
lag nagy energiát áldozni egy kónorgony készítésére, 
így az újkori ipari termelés előtti időszakra keltezzük a 
horgonyt. Mérete (22-25 kg) alapján alkalmas lehetett 
egy csónak horgonyzására. Nyugat-európai analógiák-

ból tudjuk, hogy kőnehezékeket, illetve horgonyokat 
nen1 csak hajóknál és csónakoknál alkaln1aztak, hanen1 
hálók és varsák rögzítésénél is. A mi kövünk túl nehéz 
hálónehezéknek, de varsa rögzítése elképzelhető. Há
romszög alakja alkalmassá tehette, hogy egy folyami 
csónak orrába helyezzék el. 

A szórvány kerámiaanyagot a folyó moshatta el 
egy északabbra található lelónelyró1. Az iszap alatt és a 
kavicsban további elmosott, erodált anyag lehet, ennek 
n1ennyisége, minősége bizonytalan. 

A leletek a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeumba 
kerültek. 

116. Dunakeszi, Duna sor 30. 
(Pest megye) Ró 

TÓTH JÁNOS ATTILA 

2007. augusztus 4-5-én a fenti című ház kertjében 
(Hrsz.: 6243/1-2) folytattuk a késő római kikötőerőd 
2002-ben megkezdett régészeti kutatását. Az ásatás célja 
az volt, hogy megtaláljuk és térképre vigyük a kiserőd , 
Dunához lefutó E-i falát. A kikötőerőd már feltárt falsza-
kaszaiból és Rómer Flóris 1877-es kutatásának összesítő , 
rajzából az E-i erődfal vonalát nagy biztonsággal ki , 
lehetett szerkeszteni. Az E-i fal kiszerkesztett vonalát 
a sűrűn beépült telken csak a meredeken leszakadó 
partfal oldalában, egy keskeny teraszon tudtuk egyetlen 
kutatóárokkal átmetszeni. A kitűzött kutatóároknak , 
az iránya - a kikötőerőd tájolásához igazodva - E-D-i, 
hossza pedig 3,8 n1 volt. 

Az árok közepén várakozásomnak megfelelően , 
megtaláltuk és fel is tártuk a keresett E-i fal egy rövid 
szakaszát. A falazás technikája itt megegyezik a 28 m 
hosszan feltárt D-i faléval, azonban a 70 cm magassá
gig n1egőrződött felmenő fal vastagsága - a D-i fal 160 
c1n-es vastagságával szemben - csak 130 cm. Az árkot 
tovább bontva kiderült, hogy a fal az alapozás szintjén 
itt is cca. 160 cm vastag. Az alapozás tetején tehát - idő 

vagy anyaghiány következtében - 30-40 cm-rel beljebb 
húzták fel a lényegesen keskenyebb felmenő falat. , 

Az E-i fal belső oldalán az erőd 50-60 cm vastag, 
erősen habarcsos és köves omladékrétege alatt egy sár
ga agyagos, keményre döngölt szintet találtunk, amely 
ráhúzódott az alapozás és a feln1enő fal találkozásánál 
kialakult lépcsőre. Ez a szint egy fal belső oldala mentén 
létrehozott járószintként azonosítható. Az átlagosan 
25 cn1 vastag agyagos, tetőomladékot is tartalma·zó feltöl
tés alatt, a bolygatatlan barna homokra fejjel lefelé több 
töredékes tegulát fektettek, amelyekre egy sorban kö
veket vagy további tégla töredékeket helyeztek. A kövek 
és a téglatöredékek felszíne feketére égett. A fal külső 
oldalán a habarcsos omladékot modern beásás bolygatta, 
a fal alapozási kiugrását azonban sikerült megtalálnunk. 

. Leletanyag csak az omladék feletti humuszos feltöltődés
bó1 került elő. Ezek f61eg késő római kerámiaedények 
töredékei voltak, de találtunk egy Valens-érmet és egy 
vas nyílhegyet is. 
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A ház pincéjében felmértük és lerajzoltuk a köz-, 
ponti torony EK-i sarkának maradványait. Itt a falat a 
saroknál - egy újabb pincehelyiség kialakításának szán
dékával - 70-80 cm szélességben áttörték. A falmagban 
falazótéglákból rakott két kiegyenlítő sort figyeltünk 
meg. Amennyiben valóban itt helyezkedett el a torony , 
EK-i sarka, úgy a központi torony falvastagságának meg 
kellett haladnia a 3,2 m-t. 

MRÁV ZSOLT 

11 7. Dunaszekcső, Kossuth La jos utca 28. 
(Baranya megye) Ró 
2007. július 16-án helyszíni szemlét végezten1 Duna
szekcsőn, ahol a Kossuth Lajos utca K-i oldalán az úttest 
szélét több száz méter hosszan felbontották. Az aszfalt 
alatt kavicsos feltöltés, homok és talajvíz volt. Az árkok 
nagy részét odaérkezésemkor n1ár félig visszatöltötték, 
ledöngölték. Néhány szakaszon azonban valószínCíleg a 
római útburkolat lapos kövei látszottak. A n1agas talajvíz 
miatt a kövek alatt levő rétegeket nem állt módon1ban 
megvizsgálni. A Kossuth Lajos utca 28. előtt, vala1nint a 
Kossuth Lajos utca és az Ady Endre utca kereszteződé

sénél az úttest K-i felbontott széle alatt, mintegy 60 cm 
mélyen látszottak az egykori út kövei. 

GÁBOR ÜLIVÉR 

118. Dunaszentgyörgy, 6. sz. főút nyomvonala 
12 1 +650- 12Li+800 km -szakasz 
(Tolna megye) B, L T, Ró, Á 
2007. június 15. és július 23. között próba- és megelőző 
feltárást végeztünk a 6. sz. főút burkolat-megerősítési 
munkálatai kapcsán. Mintegy 2700 m hosszan humu
szoltuk le a területet az autóút jobb és bal pályája mel
lett. A feltárás a jelenkori vízelvezető árok mentén folyt. , 
Asatási területünk 2417 m hosszan, 5-6 m szélességben 
terült el, követve a beruházás által veszélyeztetett te
rületek kiterjedését. A feltárt 110 objektun1 közül 26 
gödör, 6 árok, egy nyílt tlízhely és 6 épület az őskorra 
keltezhető. Ezen belül is az urnamezős kultúra kései 
szakaszára (12 gödör, 2 épület, 1 árok), valamint 4 kelta 
ház és 2 gödör a késő vaskorra datálható. Az épületek 
általános jellemzője, hogy félig földbe mélyítettek, tég
lalap alakúak, lekerekített sarkúak, ledöngölt vagy lejárt 
padlóval és cölöphelyekkel rendelkeznek. Az objektu-, 
mok másik része a Kr. u. 4-5. századra, az Arpád-korra 
és a kora újkorra tehető. A Kr. u. 4- 5. századot érintően 
egy temetőrészt sikerült feltárnunk 9 sírral. Két férfi, 3 
gyern1ek és 4 nő csontvázas rítusú sírja látott napvilágot. 
A sírok különlegességét a késő római kortól eltérő K
Ny-i tájolás, valamint a mellkason keresztbe tett kezek 
adják. A viseleti tárgyak kivétel nélkül a késő római 
világot tükrözik. Nyitott véglí, kígyófejben végződő, 
négyzetesen lapított végű bronz karperecet, jelentős 
mennyiséglí paszta- és kőgyöngyöt, hagymafejes fibulát 
és cipőcsatokat találtunk. Feltártunk n1ég egy római 

kori anyaggal keltezhető sütőkemencét, valamint négy , 
Arpád-kori sütőkemencét is. 

HERBÁLY RÓBERT 

119. Dunaújváros, Halász sor-Szent István utca
Táltos utca 
(Fejér megye) B, Kú 
2007. n1ájus 7. és július 31 . között szennyvízcsatorna 
építését megelőző feltárást végeztünk a fenti utcák 
tnintegy 575 m hosszú szakaszán. A terület a régészetileg 
igen j elentős Rácdomb aljában található. Sajnos ezen a 
részen sehol sem kerültek elő objektumok, leletek is csak 
javarészt a Táltos utcában voltak, de itt is teljesen keverve 
találtunk bronzkori, kora újkori és 20. századi kerámiát, 
valamint állatcsontokat. A Halász sor egy részén újkori 
feltöltés van, ebben természetesen szintén csak 20. szá
zadi kerámiatöredékek illetve állatcsontok voltak. A Ha
lász sor nagyobb része, n1ely egykor a Duna árterülete 
volt, teljesen leletmentesnek bizonyult. A Szent István 
utcában szintén csak kevés újkori kerámia, állatcsont 
valamint egy 1890-es években készült érme került elő. 

BUZA ANDREA 

120. Dúzs, Kaposra-dű lő „ 
(Tolna megye) 0 
2007. április 17. és augusztus 28. között régészeti 
szakfelügyeletet láttam el a 6532. sz. út 3+ 700-7+200 
km-szelvény közti szakasz rekonstrukciójának földmun
kálatainál. A kiviteli munkák során tett megfigyeléseink 
szerint az alábbi szakaszokon vannak régészeti lelóbe-
1 yek: a jobb pályában 6+200- 6+380, a bal pályában 
6+200-6+400 km-szelvényekben, illetve a bal pályában 
6+480-6+660, jobb pályában 6+480-6+640 km-szelvé
nyekig. Két helyen őskori településre utaló szórványos 
telepnyomokat figyelhettünk n1eg az útpadkában, illet
ve a környező területeken. Szemléink során régészeti 
leletanyag, illetve értékelhető jelenség alig került elő. 
Mindössze a jobb pályában a 6+580 kn1-szelvénynél 
került elő a felszínen egy kovapenge és 1 db 1nintegy 
féltenyérnyi díszítetlen őskori edénytöredék. 

SZABÓ GÉZA 

1 21 . Ebes, Zsong-völgy 
(Hajdú- Bihar megye) U, Szk, LT, Sza, Kö 
2007. augusztus 3. és október 17. között megelőző feltá
rást végeztünk a kiépítésre szánt (Hrsz.: 1058), 12 747 
m 2-nyi területen. A 2003- 2004. évi előzményekhez 
igazodva folytattuk a stratigráfiai egységek, illetve az 
objektun1ok számozását. Idén 283 objektumot bontot
tunk ki. A feltárásra kijelölt terület a lelóbely ÉNy-i ha
tárára esett: ezt a határt az egykori vízfolyás a Zsong-ér 
inedre képezi, mely felé a felszín határozottan lejt. Az 
ásatáson 5 időszak településének maradványait sikerült 
azonosítanunk. 
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A legkor{1bbi települést az AVK késői időszakába 
tartozó Esztár-csoport objektumai képviselik. Ebbó1 az 
iclőszakból csak a kisebb-nagyobb amorf agyagnyerő- és/ 
vagy hulladékgödröket sikerült inegfigyelnünk. 1\ tele
pülés elhelyezkedésének legjellemzó'bb vonása az, hogy 
a vízfal yás n1edrétó1 távolodva a neolit objektumok 
szán1a egyre csökkent, n1íg a n1eder közvetlen közelében 
tartható a legintenzívebbnek, sőt több esetben - felté
telezhetően egyébként a szárazabb éghajlati periódus 
n1iatt - az időnként visszahúzódó, esetleg kiszáradó ér 
medrében is több ilyen objektum került elő . A települési , 
objektumok nlellett 5 KDK-NyENy tájolású csontvázas 
temetkezés is napvilágra került. Az egyik gödör betöl-, 
tésében kibontott KDK-NyENy-i tájolású, jobb oldalára 
zsugorított egyén sírja mellett a gödör paticsos, sok 
kerámiatöredéket és állatcsontot ta1talmazó betöltési 
rétegébó1 előkerültek egy n1ásik en1ber bizonyos váz
csontelen1ei is, n1ely alapján ez esetben valószínűleg 
nem temetkezésre következtethetünk. 

A középső vaskorban (Kr. e. 7-6. sz.) létesült szkíta 
település elemei is napvilágra kerültek, bár ebben 
az időszakban a település közpon ti része a n1aitól 
150-200 nl-rel délebbre, a 2003. évi feltárási területen 
összpontosult, ugyanis ott kerültek elő a lakó és egyéb 
funkciójú félig földbe n1élyített épületek. Az egyébként 
is igen laza szerkezetűként jellemezhető településnek 
ez itt egyérteln1Cí perifériája volt, hiszen csak néhány 
kisebb tároló- és néhány nagyobb agyagnyerőgödör 
datálható erre az időszakra. Ezt követően a késő vaskor 
időszakában a kelták megtelepülésének nyo1nait is 
n1egfigyelhettük. A La Tene C időszakból előkerült egy , 
EN y-DK-i tájolású, félig földbe mélyített, téglalap alakú 
épület (ház?), n1elyben tűzhelyre utaló nyo1nok nem, , 
viszont E-i oldalán két kisebb tárológödör eló'került. 
A római császárkori szarmata falunak szintén nen1 erre a 
területre lokalizálható a centrun1a, ezt jelzi az a tény is, 
hogy mindössze egyetlen félig földbe mélyített, téglalap 
alakú házat sikerült idén kibontanunk. Az idén feltárt 
objektun1ok nagy része n1égis erre az időszakra datálha
tó. Sikerült feltárnunk egy téglalap alakú, aknaszcrCíen 
lemélyülő jégvern1et és egy 1-2 éves kisgyern1ek sírját 
is, n1el yre egy kút betöltésének a felső részében buk
kantunk. Az eddig feltárt objektun1ok közül egyetlen 
olyat találtunk, amelyet - egy korongolt fazékperem 
alapján - a középkorra keltezhetünk. 

DANI JÁNOS 

122. Eger, Petőfi tér-Gólya utca-Frank Tivadar utca 
(Heves megye) Kú 
2007 szepten1berében próbafeltárást végeztünk a terü
leten, annak is a Gólya utca P/8. ház és a Bárány-uszoda 
közti részén. Ennek célja az volt, hogy a terület régészeti 
érintettségére nézve adatokat szolgáltassunk. A korábbi 
történeti szakirodalon1ból (Sugár István) feltételezhető 
volt, hogy a 16. sz. végén emelt városfalak keresztülve
zetnek a területen, és amint arra az előzetesen készített 

hatástanuhnány (Fodor László) rámutatott, erre a terü-, 
let E-i részén látszott a legnagyobb esély. Kutatóárka-
inkban olyan falat, mely az egykori városfallal lehetne 
azonosítható, nem találtunk, területünk feltehetően 
n1ár kívül esett a városfalon. A 6471 hrsz. telken nyitott 
szondáinkból kiderült, hogy az iszapos altalaj változó 
nlélységben, átlagosan 1 ,5 m mélyen jelentkezett. E 
fölött 17-18. sz. eleji leletanyagot (fehér anyagú, sza
lagperemes edénytöredékek, lábasok stb.) tartalmazó 
feltöltési rétegeket azonosítottunk. A területen eló'ke
rül t házfalak nlind ezekbe a rétegekbe voltak beleásva. 
Közülük a legrégebbi egy K-Ny-i irányú vékony fal, 
melynek járószintjét kevés 17-18. századi leletanyagot , 
tartaln1azó réteg taka1ta. A terület EK-i sarkában egy 
- bélyeges téglák alapján a 19. sz. első felére, közepére 
keltezhető - pincét találtunk, ennek feltöltése után épült , 
az a fal, inely a területünket E-ról lezárja, nagyrészt a 
inai kerítés nyon1vonalán. A többi alapfal is n1ind az 
évekkel ezelőtt lebontott, itt álló házakhoz tartozott. Dél 
felé haladva a 64 72/ 2 hrsz. telken húzott szondánkban a 
17. századi leletanyag n1ár alig volt, a 19. századi feltöltés 
inegvastagodott. A Szarvas tér felé eső telkek közül csak 
a 6470 hrsz. telek (Szarvas tér 2.) területére tudtunk 
bejutni. Az itt húzott kutatóárokban egy nagy beásás 
mutatkozott, ennek betöltése szintén 17-18. sz. eleji. , 
A lakóház alatti pince E-i részét is szemrevételeztük, 
de abban korábbi, esetleg a városfalra utaló részletet 
ne1n fedeztünk fe1. 

123. Egyházashetye, Malomszeg-dűlő 
(Vas megye) B, V, N, Á 

FÜLÖP ANDRÁS 

Egyházashetye határában, az Egyházashetye-Boba , 
közötti n1Cíúttól E-ra, a i\1Ialon1szeg-dűló'ben épülő 
szennyvíztisztító telep területén 2007. június 5. és 
július 9. között végeztünk nlegelőző régészeti feltárást. 
A szennyvíztisztító 50x50 n1-es te rületén (illetve az 
út felé csatlakozó inintegy 1Ox14 n1-es bevezető sza
kaszon 58 régészeti objektu1not tártunk fel. A lelóne-
1 yen késő bronzkori, kora vaskori, késő rón1ai kori , 
népvándorlás kori és Arpád-kori települések részletét 
tártuk fe l. 

, 
A késő bronzkori objektu1nok a feltárt terület E-i 

részén helyezkedtek el. Egy nagyméretCí, igen nagy 
mennyiségű leletanyagot, főként kerán1iatöredékeket 
tartaln1azó szemetesgödröt, és egy 3 m mély, tölcséres 
szájú, hengeres aknájú kutat tártunk fel, alján egy össze
roppant nagyméretű edény darabjaival. A kút betöltésé
bó1 egy nagyobb méretCí famaradvány is eló'került. Egy , 
másik bronzkori kiöblösödő ver1net a 49. sz. Arpád-kori 
kút bontása kö.zben tártunk fel. 

A feltárt objektun1ok j elentős része a kora vaskorba 
tartozik. Kisebb-nagyobb, hulladékkal feltöltött göd
rökön kívül két, négyszögletes, földbe mélyített, de 
cölöpszerkezet nélküli illetve egy nagyn1éretű, cölöp
szerkezetes épületet találtunk a korszakból. 
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I Iá rom objektum tartozik a kora népvándorlás korba: 
egy földbe n1élyített, téglalap alakú, sarkain 50-60 cm 
mély cölöplyukakkal jelentkező épület; egy sekély, 
egyenes aljú illetve egy kerek mélyebb gödör, ez utóbbi 
alján rengeteg bazalt és római tegulatöredék feküdt. 
Leletanyaguk késő rón1ai korongolt fazekakból és kézzel 
fonnált, kavicsos soványítású „barbár jellegCí„ edények 
töredékeiből áll. , 

Az objekturnok n1ásik jelentős része az Arpád-korba 
tartozik. A különböző forn1ájú, méretCí gödrökön, ver1ne
ken illetve cölöplyukakon kívül egy aknakemencét és két 
kutat tártunk fel, ezek mélysége 4-4,2 n1. Szájuk széles, 
tölcsérszerű; mintegy 1,5 m mélyen szCíkülni kezdtek, 
1najd hengeres kútaknában folytatódtak tovább. Az 
egyik kútra a felső rész és az akna találkozásánál megfi
gyeltük a négyszögletes kútház gerendáinak kialakított 
mélyedéseket is. i\IIindkét kút vesszőfonatos bélésCí volt, 
a vesszőfonat számos maradványát megtaláltuk a víz ál
tal konzervált közegben. Bontásuk során deszkadarabok 
illetve háncskötél maradványai is előkerültek. Az 57. sz. 
kút alsó, iszapos rétegében egy bekarcolt csigavonallal 
díszített fazekat találtunk. A famaradványokat fajta- és 
dendrokronológiai vizsgálatra küldtük; vizsgálati 1nintát 
vettünk a kutak betöltési rétegeibó1 is. A cölöplyukak 
egy része két, többé-kevésbé rendezett sorban gazdasági 
rendeltetésCí objektun1hoz tartozhatott. , 

Munkatársak: Szilasi Attila Botond, Kőszegi Adám, 
'fakács Tibor, Csuti Tan1ás. 

SKRCBA PÉTER 

124. Egyházashetye, Pa p-erdei-dűlő/Pap-erdei

dű lőve l szemben 
„ -

(Vas megye) 0, A, Kk 
2007. április 10-én helyszíni szemlét végeztünk a Káldi 
kistérség szennyvíz-rekonstrukciós munkáihoz tartozó 
hatástanulmány elkészítése érdekében. f\ lelőhely 

Egyházashetye község belterületének K-i határában 
található, közvetlenül a Berzsenyi Dániel MTSz épü
leteitó1 K-re. A legnagyobb része a n1a is aktívan hasz-, 
nált, jó n1inőségű, Bobára tartó úttól D-re esik. E-ról a 
Kodó-patak terasza a határ. A műút vágja a lelóbelyet. 
A lelóbely a tervezett újonnan létesítendő szennyvíz
tisztító-telep területén fekszik. Nagy területen nagyobb 
mennyiségben lehetett gyűjteni őskori, több szép darab , 
Arpád-kori és középkori kerámiát. A lelóbely 1ninden 
bizonnyal a közeli völgyig te1ied K-i irányban, de ez a 
rész a növényzet miatt nem volt járható. 

125. Esztergom, Duna-meder 
(Komárom-Esztergom megye) Á, KK, Kú 

lLON GÁBOR 

2007. január 16-20. között a Balassa Bálint Múzeu1nmal 
együttmCfködésben felderítést és szondázó ásatást végez
tünk a tervezett MAI-IART kikötő kotrásra kijelölt terüle
tén. A Mária-Valéria hídtól K-re, a régi kon1plejáró előtti 
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trapéz alakú terület hosszabbik alapja 170 1n hosszú s a 
sodorvonal irányába néz. A régi kéziratos és nyomtatott 
térképek, valan1int 19. sz. végi és 20. sz. eleji fotók szerint 
az újkorban cölöp-, illetve kőszerkezetCí építn1ények 
álltak itt, n1elyek a komphoz és a hajóhídhoz tartoztak. 
Dr. Horváth Istvántól, a Balassa Múzeum igazgatójától 
azt az információt kaptuk, hogy korábban másodlagosan 
felhasznált középkori kőfaragványok kerültek be innen 
a tnúzeu1n gyűjten1ényébe. A török kori ábrázolások 
szerint az ostromok során ágyúállások működtek a 
szigetcsúcson. Mindezek az adatok valószínCísítették a 
"" . „ . " regeszet1 er1ntettseget. 

A kutatás ideje alatt az időjárás az évszakhoz képest 
enyhe, a folyó vízállása alacsony, átlátszósága kedvező 
volt. Első lépésben a szárazra került mederszakasz 
bejárásával megállapítottuk, hogy kutatási területünk 
közepén húzódik a régi komp aszfaltozott lejárója. Ettó1 
Ny-ra, a híd felé a terület erősen bolygatott, kotrás és 
föld munkagéppel végzett tereprendezés nyoma látszott, 
Keletre kavicsos fövenyt találtunk. A föveny part feló1i 
részén kőfalazás, illetve n1agányos kőtömbök látszódtak. 
Az utóbbi területet bejártuk és számos kerámia töredéket , 
gyCíjtöttünk. Ezek többsége Arpád-kori (pl. egy kavicsos 
soványítású fazék jellegzetes peremtöredékei), illetve 
késő középkori és kora újkori. A töredékek törésfelülete 
gyakran kopott, víz által erodált. Nagy valószínűséggel a 
parton elmosott, illetve az ott inegbolygatott jelenségek
bó1 szárn1aztak. A sekély vízben kis1néretCí kovácsoltvas 
szegeket találtunk, ezek csónak-, vagy stégn1aradványok
ból szárn1azhattak. Mindezek a terület régészeti érintett
ségére utaltak. A terepi n1egfigyelések alapján a víz alatti 
kutatón1unkát a hídfő környékére koncentráltuk. 

A búvárasszisztenciát ellátó Czakó Búvár Bt. szo
narával felderítettük a n1eder parti sávját. A műszer 
kalibrálása során a vár K-i végénél található ún. Török
hídig pásztáztunk. A Bazilika magasságában, illetve a 
szigetet D-ró1 határoló csatorna torkolatánál figyeltünk 
meg olyan anomáliákat, melyek valamilyen jelenségre 
utalhatnak. Kutatási területünkön is kimutatott kisebb 
felületű tárgyakból álló anomáliát a n1Císzer. Ezek a 
jelek a parton található falakkal estek egy vonalba. 

A topográfiai jegyek alapján a lejárótól a híd felé 
eső bolygatott részt ne1n kutattuk, hanem a szonár által 
jelzett anomáliák és a parton lévő objektun1ok és leletek 
közti összefüggések tisztázására koncentráltunk. Az 
alacsony vízszintnek és a part menti viszonylag gyenge 
sodrásnak köszönhetően a merülést a partról indítottuk, 
és biztosítottuk. A kutatási sávokat a fenéksúlyról a part
tal párhuzamosan engedett vezetőkötéllel jelöltük ki. 

A parton a betonos lejáró közelében húzódó fal csonk 
előtt, a parttól 25 n1 távolságban cölöpre bukkantunk, 
majd a felderítés további két cölöpöt állapított meg, 
melyek a falcsonk vonalában, a partra meró1egesen 
helyezkedtek el. A part közelében egy kidó1t cölöpre 
bukkantunk, melynek kihegyezett vége és 25x25 cm-es 
felmenő részének csonkja ina rad t fenn. A fekvő cölö
pöt kien1eltük és a múzeumba szállítottuk. A parttal 
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párhuzamosan, a partra húzott ponton előtt 5 cölöp 
alig kibukkanó végét találtuk n1eg. A cölöpök kör 
keresztrnctszetCíck és 30 cm körüli átmérőjűek. Anya
guk más, 1nint a partra n1erőlegesen talált négyzetes 
cölöpöké. A négyzetes cölöpök tölgynek tűnnek, míg a 
kör alakúak évgyűrűi szélesek, vélhetően fenyó'bó1 van
nak. A két cölöpsor különböző építményhez tartozhat. 
A parton két fa l csonkot is megfigyeltünk, n1elyek eltérő 
anyagú és rnéretCí kövekbó1 épültek. A területet víz alatti 
fén1keresővel átfésültük, de csak két kovácsoltvas szeget 
találtunk./\ nagyobbik egy töredék, amelynek kör alakú, 
enyhén kúpos feje van, a n1ásik feje négyzetes, lapos, 
hossza csak kb. 8 cm. Ezek a tárgyak összefüggés nélküli 
szórványok. Talán hajókból, vagy kikötői létesít1nénybó1, 
illetve annak javításából származhatnak. 

Ezzel párhuzamosan megkezdtük a szondaárkok 
szivattyúzását. Az árkokat az aszfaltozott lejáró végének 
vonalában, a parttal párhuzamosan nyitottuk. Ez a sáv 
már beleesett a kotrásba, valamint reprezentatív min
tával szolgálhat a cölöpök környezetére, illetve a parton 
talált szórványleletek esetleges víz alatti összefüggéseit 
illetően is. A szondákban egy felső laza kavicsréteg alatt 
ko1npakt kavicsos rétegre bukkantunk, szondánként 60 
cm-t haladtunk lefelé, de kultúrréteget nen1 találtunk. , 
Az üledékben egy Arpád-kori peremtöredéket is ta-
láltunk, de a vele egy rétegben talált recens tárgyak a 
terület bolygatottságára utalnak. 

126. Felgyő, Kettősha lmi-dűlő 

(Csongrád megye) U, B, Sza, A 

TóTH JÁNOS ATTILA 

A te1iileten végzett régészeti feltárások még 2006-ban 
kezdődtek. 2007-ben a létesítendő hulladéklerakó meg
közelítésére szolgáló bekötőút és a csapadékvíz elve
zetésére szolgáló csatornarendszer nyomvonalának 
n1egelőző feltárását végeztük el. 

A két területi egység 10 444 m2 nagyságú volt, ösz
szesen 276 régészeti objektumot tártunk fel. A 2007-ben 
feltárt területeken a lelónely minden irányban folytató
dott, a közel Ny-K irányú, 800 n1 hosszú bekötőút csak a 
K-i részén bizonyult régészetileg fedettnek. A csapadék-, 
víz-elvezető árok a korábbi évben feltárt területet E-ról, 
K-ró1 és részben D-ró1 határolta. Legkeletibb szakasza 
a lelónelynek helyet adó természetes magaslatot K-ró1 
határoló, tnélyebb fekvésű vízfolyás medréhez vezetett. 
A csatorna teljes nyomvonala fedett volt, még a n1élyen 
fekvő, vizenyős részeken is kerültek elő szarmata kori 
településnyon1ok. 

A csapadékvízárok szűk nyomvonalán nagy, összefüg
gő felületeket nen1 tudtunk megnyitni, itt az objektumok 
jelentős része a szelvényfal alá húzódott. A bekötőút szé
lesebb nyomvonalán összefüggésében nagyobb árokrend
szereket és gazdasági egységeket figyelhettünk meg. 

A régészeti jelenségek túlnyomó részét a szarmata 
és az avar településhez kapcsolódó objektumok alkották. 
Ezek n1ellett őskori településnyomok is előkerültek. 

, 
A csapadékvízcsatorna EK-i nyomvonalán az újkő-

kori szakálháti kultúra leletanyaga került elő, másodla
gos helyzetben egy-egy avar gödör és kút betöltésébó1. 
Neolit leletanyag korábban nem volt ismeretes a 
lelónelyen. 

Az előző évi feltáráshoz hasonlóan az idei évben is 
elszórtan elhelyezkedve előkerült néhány bronzkori te
lepülésobjektum. Ezek közül a legérdekesebb egy sekély 
gödör volt, melybe több edényt egészben dobáltak bele. 
Az edények mellett kevés állatcsont és egy orsógomb is 
előkerült az objektun1ból. 

A szarmata kori település nyomai az idén nyitott 
szelvényekben végig folytatódtak, csupán a bekötőút 
Ny-i részén került elő a falu széle. Az ásatás során né
hány épületnyon1ot, két kemencét és két füstölőt tártunk 
fel. Az objektun1ok túlnyomó részét a változó méretű 
tárolóvermek alkották. A szokványos barbár leletanyag 
keltezését az egyik épület betöltésébó1 előkerült terra 
sigillata pontosíthatja. 

Az avar településrészeken épületnyon1okat, egy 
kemencét, kutakat és árokrendszereket figyeltünk meg. 
A csapadékvíz csatorna K-i nyomvonalán egymás mel
lett, sorban egyforma tájolással négy földbe mélyített 
épületnyomot tártunk fel. Ez a korábbi év ásatása so
rán megfigyelt településcsoportokhoz hasonló egység , 
lehetett. A 2006-ban a szelvény ENy-i részén feltárt két , 
avar településközpont további épületeit tártuk fel az E-i 
csatornaágban is. A bekötőút nyomvonalán előkerült az 
avar település K-i széle. Itt a települést egy többszörösen , 
összetett, ENy-DK futásirányú árokrendszerrel hatá-
rolták el. A legszélső árokszakasz aljába, egymás mellé 
szorosan, hasított végű karókat vertek le. Az avar kori 
település leletanyagát a kézzel forn1ált sütónarangok, 
fazekak és bográcsok töredékei jellemzik. 

Munkatársak: vVilhelm Gábor régész, Bene Zsuzsan
na, Bognár Margó, Máthé Genovéva régészhallgatók. 

127. Fe lsőpakony, Páskom 
(Pest megye) Sza 

SóSKUTI KORNÉL 

A lelónely Felsőpakonytól DNy-ra, a Vasút utca és a 
Budapest-Lajos1nizse vasútvonal mellett, nagyrészt egy 
ÉNy-DK irányú dombháton helyezkedik el. A 2005. 
november 2- 21. között végzett próbafeltárás tisztázta, 
·hogy hol található a késő szarmata lelónely. 

2007-ben a leendő lakóövezet utcáit tártuk fel kb. 
1,2 hektáros területen. Az október 15. és december 13. 
között zajló feltárás során összesen 381 objektumot talál
tunk, melyek közül 314 gödör, 26 árok, 16 ház, 13 kút, 7 
cölöplyuk, 2 füstölő, 1 kemence, és egy körárkos sír volt. 
Korukat tekintve 340 objektum 3-4. századi szarn1ata; 
1 újkori volt; 40 objektum korát leletek hiányában nem 
sikerült tisztázni. 

Az objektumok legnagyobb része méhkas alakú 
gödör volt, szürke, erősen hamus betöltéssel. Az eddig 
feltárt házakban feltűnő a kemence hiánya. A 235. sz. 
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, 
házban egy E-D tájolású idős en1ber vázát találtuk. 
A kutak közül kiemelkedik a 44. sz. objektun1. 405 cm 
mélységben az alján egy korongolt egész edény került 
elő. A legkésóbbi feltárt objektum minden bizonnyal a 
terület Ny-i részén található 330. sz. körárkos sír. A sírt 
kirabolták, de a rablójáratban és annak közelében bronz 
balta alakú csüngőt, ezüstfibula töredékét, és néhány 
gyöngyszemet találtunk. 

Az objektumokból nagy mennyiségű leletanyag ke
rült elő. A kerámia legnagyobb részét korongolt szürke 
szemcsés kerámia és kézzel formált fazéktöredékek ad
ták, de előfordult téglaszínű korongolt, és rón1ai import 
kerá1nia is. Fémkereső segítségével a szántott humuszból 
7 db 3. századi római bronzpénz került elő, valamint egy 
bronz karperec és több fibula. 

Munkatársak: Bíró István, Farkas Zoltán, Füzesi And
rás, Kecskés Anita, Kiss Katalin, Kovács János, László Jó
zsef, Márkus Balázs, Pacsirta Mátyás régésztechnikusok. , 

ZSOLDOS A. ATTILA 

128. Fertőszentmiklós határa 
// ~ 

(Győr-Moson-Sopron megye) 0, R, B, Ró, A, Kk. Kú 
2007. márciusban helyszíni szen1lét tartotta1n a telepü
lés fejlesztésre kijelölt területein. 

1\1alomközi-rét: Az Ikva-patak és az attól Ny-ra 
húzódó csatorna közötti területen - a 85. sz. főút és a 
0321/1 hrsz. dűlőút között - horgásztó és szabadidőköz
pont létrehozását tervezik. A terület egy része a magas 
repce és a két nagyobb foltban megjelenő belvíz miatt 
járhatatlannak bizonyult. A vizsgálható terület szinte , 
egészén került elő leletanyag: D-ró1 E felé haladva nőtt 
a leletek intenzitása. A leletanyag nagy részét kitevő 
őskori (rézkori, bronzkori) edénytöredékek n1ellett 

/ 

szép számmal került elő Arpád-kori, késő középkori, 
valan1int kora újkori-újkori anyag. Mindezeken túl 2-3 
db jellegtelen római kori oldaltöredéket is találtam. A te-, 
rület E-i részén, az említett csatornán átvezető hídnál 
egy kisebb bódé áll, mellette egy körülbelül 30x10 m 
nagyságú területen n1arkolóval egy kisebb, valószínlíleg 
próbatavat hoztak létre. Miután a tavacska szélénél is 

/ 

találtam Arpád-kori cseréptöredékeket, ezért nagyon 
valószínű, hogy a föld1nunkák során régészeti értékek 
sen1n1isültek meg. 

Szent István ·utca-Ifjúság utca-Petőfi utca közötti 
tömb: A fenti utcák valamint a 117713 hrsz. utca által , 
közrezárt területen nagy szán1ban találtam Arpád-kori, 
késő középkori, valamint kora újkori-újkori cseréptö
redékeket. Az előkerült leletanyag a terület folyan1atos 

/ 

lakottságát jelzi az Arpád-kortól az újkorig. A telepnyon1 
kiterjedése körben a beépítettség, illetve DK felé a kerté
szet miatt bizonytalan. Elsősorban·Ny-i és D-i irányban 
- a középkori település feltételezhető centruma felé -
várható újabb telepjelenségek előkerülése. 

Szeredre-dú1ő (Szereti-dűlő) : Az Ikva n1entén terve
zett horgásztó területén azonosított lelónely Ny-i irányú 
kiterjedésének n1egállapítása céljából bejártam a terület 

határát képező csatornától Ny-ra fekvő szántóföldeket. 
Közvetlenül a csatornával szomszédos sávban régészeti , 
lelet nem került elő. ENy-i irányban, a 85. sz. főút új 
nyon1sávja felé haladva a n1agasabb felszínen szórvá
nyosan őskori cseréptöredékeket gyíijtöttem. A leletek 
előkerülésének helye a már régóta ismert Szeredre-dlílő 
lelőhely területére esik. 

TAKÁCS KÁROLY 

129. Fonyód, Fehérbézseny ( Bézseny-puszta) 
(Somogy megye) Kö 
Az M7 /S-33 lelónelyen a fonyódi autópálya-mérnökségi 
telepet ellátó elektromos vezeték árkának ásása előtt kisebb 
feltárást végeztünk 2007. július 23-24-én. Ennek során öt 
újabb középkori objektun1 ke1ült elő. Az objektumok számo
zása folyamatos. A három gödöraljból és két gödörbó1 kevés 
középko1i kerán1jatöreclék, állatcsont és patics került elő. Az 
árok Ny-i részén nen1 találtunk újabb objektumokat. 

Munkatársak: Ambrus Edit, Balla Krisztián és Nyári 
Zsolt. 

HONTI SZILVIA - NÉMETH P ÉTER G ERGELY 

130. Fonyód, Mező utca 
(Somogy meg'ye) Á? 
2007. április-május hónapban régészeti felügyeletet 
folytattunk a 7622/ 125 hrsz. telken folyó házépítés 
földmunkáinál. Feltételezéseink szerint a telek része 
lehetett annak a 10-11. századi temetőnek, amelynek 
54 sírját 2001-ben a Sándor u. 26. sz. alatti telken tár
tunk fel. 16 

A beruházás földmunkái és az általunk nyitott 6 
kutatóárok alapján n1egállapíthattuk, hogy a telken az 
1960-as évektó1 kezdve sorozatosan földmunkavégzés 
folyt, ami a feltételezhetően itt is megtalálható temető , 
sírjait megsen1misítette. A telken kívül eső E-i partfal-
ban inég megfigyelhetők voltak a 80-100 cm mélységig 
lenyúló és a don1b K-i széle felé tartó sírfoltok. A ház 
helyének kialakításakor szórványosan előkerültek az 
egykori temető sírjaihoz tartozó csontok is. Végső soron 
a nagy kiterjedés({ 10- 11. századi temető Mező utcába 
eső sírjai mára megsemmisültek és nen1 kutathatók. 

1 3 1 . Fonyód, Mérnöki-telep 
(Somogy megye) B, Á 

MAGYAR KÁLMÁN 

Az M7 autópálya fonyódi üzen1mérnökségére egymás 
mellett vezető, szennyvíz- és gázvezetékek nyomvonala 
régészeti lelónelyet érintett, ezért tartottunk régészeti 
szakfelügyeletet a földmunkák során. A vezeték vég
pontját jelentő üzemmérnökség telephelyén 2004-ben 

16 Régészeti kutatások Magyarországon - Archaeological Invest
igations in Hungary 2001. Budapest, 2003. 164. 
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folyt régészeti ása tás, amely során Fonyód, Vasúti-dűlő 
2. (Mérnöki telep, M7 / S-34) lelóbelyen több régészeti , 
korszak (rézkor, bronzkor, római kor, Arpád-kor) objek-
tumai kerültek elő. J\ vezetéktől érintett területtó1 észak
ra 2005-ben bronzkori településrészletet tártak fel. 

2007. novc1nber 5-én objektumokat találtunk a 
gázvezeték árkában, n1ajd november 8-ig 8 objektumot 
találtunk: 4 bronzkori objektumot figyeltünk n1eg a 
terület I~- i részén. Ezek kapcsolatban lehetnek a veze-, 
téktó1 E-ra talált bronzkori teleppel. A terület középső , 
harn1adában két Arpád-kori gödröt, a D-i részén egy , 
Arpád-kori külső kemencét találtunk. Ezek az S-34 , 
lelónelyen feltárt Arpád-kori objektumokkal lehetnek 
kapcsolatban. A szennyvízvezeték árkában november 
16-án találtunk egy bronzkori objektun1ot. 

Munkatársak: Cserép Tamás, Balla Krisztián tech
nikusok. 

132. Gárdony hatá ra 
(Fejér megye) B, Kö 

MOLNÁR ISTVÁN 

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társuláshoz 
tartozó településeken 2007 tavaszán végeztünk terep
bejárást a tervezett felszíni vízrendezéshez készítendő 
kulturális örökségvédelmi hatástanulmány részeként. 

Deák utca-Szemere utca: A Deák utca páros oldalához 
kapcsolódó Szen1ere utcai telkeken és a Szen1ere utca 
túlsó, páratlan házszámú telkeiben bizonyos szántott, 
illetve vetett veteményeseiben tudtunk csak vizsgálódni. 
Megfigyeltünk egy lelóbelyet, amely őskori (bronzkori), il
letve késő középkori telep maradványokra utal. A lelóbely , 
ENy-i megfigyelhető része a Deák Ferenc utca 36. (Hrsz.: 
2223/4). Valószínűleg a lelóbelyhez tartozik, de fedettsége 
núatt egyelőre bizonyíthatatlan: a Deák utca 28-34. sz. 
telkek (Hrsz.: 2234/6, 2232/7, 2230/5, 2227 /3); a 28. és 30. 
sz. n1ögött, már a Szemere u teában lévő veten1ényes par
cellák (l-Irsz.: 2234/8, 223 2/9); a 2234/8-al szemközti telek 
(I-Irsz.: 2234/10); a Kossuth u. 41. sz. ház hátsó kertje és 
az annak folytatásában lévő Szemere utcai telkek (Hrsz.: 
2239/8-10); továbbá a 2237 /11-13 hrsz. telkek. 

A lelóbely minden bizonnyal az en1lített telkeken 
túl is terjed, teljes kiterjedése a környező beépítettség, 
fedettség miatt nem volt n1egállapítható. 

Templom 1nelletti dűlő: A terület az egykori Nádas
tóba torkolló vízfolyás K-i oldalán emelkedő magasla
ton fekszik a Temető melletti dűló'ben, Dinnyés DNy-i 
szélén. A Ny-i oldalon a D-i utolsó parcellák szántottak 
(Hrsz.: 040/84, 91), itt középkori településre utaló 
kerámiatöredékeket gyűjtöttünk. A lelóbely a telkek 
végében futó földút és a vízfolyás közötti szántásban is 
megfigyelhető volt, egészen a te1nető mögötti sarokban 
is, ahol már római kori töredékek is voltak. A lelóbelyet 
D-en csak a gázvezeték nyo1nvonaláig jártuk be, de min
den bizonnyal a vízfolyás mentén hosszan folytatódik 
tovább. A temető szélén lévő sáv gazos volt, de itt is 
láttunk leleteket. A lelóbely jelenlegi ismereteink szerint 

a következő telkeket érinti a belterületen: 8437-8444, 
8428, 040/ 57-58, 65-66, 75-76, 83-84, 91, külterületen: 
039/49. A lelőhely kiterjedhet egészen a Kossuth utcáig 
K-i irányban, valan1int D felé a Te1nető melletti dlílő 
többi részén is. 

SOMOGYI KRISZTINA 

133. Gávavencsellő, Lónyai-csatorna 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) N, A , H 
2007. március 9-én helyszíni szemlét végeztünk Gáva 
határában. A Lónyai-csatorna torkolati mCítárgyának 
építése kapcsán 2006 augusztusában megbolygatták a 
lelónelyet. Akkor a n1úzeun1 a további munkavégzést 
leállította. Most n1egállapítottuk, hogy a földkitermelés 
valóban leállt, viszont egy adag kitermelt földet elszál-, 
lítottak. Mivel a hun1uszban, a kiszedett résztó1 E-ra és 
Ny-ra három ponton 5. századi fibulát, avar szíjvéget, 
honfoglaló veretet találtunk, feltétlenül szükséges a te
rület további ellenőrzése. Ugyanakkor elképzelhető az is, 
hogy a régi gát építésekor esetleg bolygatták a lelóbelyet 
is, ha a gát környezetébó1 feltolták arra a földet. 

ALMÁSSY KATALIN - Bocz PÉTER - BACSKAI ISTVÁN 

1 3Lt . Göd-Bócsaújtelep, késő római erőd 
(Pest megye) Ró 
A Göd közigazgatási területéhez tartozó Bócsaújtelep 
belterületén, a Balassi B. u. 3 sz. ház kertjében (Hrsz.: 
6408) 2007. július 30. és augusztus 10. között folytattuk 
az alaprajzi kitCízés stádiumában inegakadt késő római 
erődépítkezés feltárását. A nyolcadik ásatási évadban a 
tavaly abba1naradt munkálatokhoz kapcsolódva az erőd , 
E-i fal vonulatának K-i végén feltételezhető torony n1eg-
találását, és amennyiben lehetséges, régészeti kutatását 
tűzten1 ki célul. A kert Ny-i végében két kutatóárokkal 
átn:ietszettük az erődfal alapozási síkjaiba rakott párhu
zamos kősorokat, bár az udvaron á11ó öreg eperfa slírű 
gyökérzete ne1n tette lehetővé n1indenhol a feltárásu
kat. Az utcafronti kerítés vonalától 34 n1 távolságban 
kitűzött har1nadik árokban előkerült a keresett kerek 
torony körívének egy szakasza. Ez alapján n1ár ki lehetett 
t(ízni azt a két nagyn1éretű szelvénybó1 álló rendszert, 
amellyel a toronynak megközelító1eg kétharmadát sike
rült feltárnunk. Az ásatás eredményei az alábbiakban 
foglalhatók össze. , 

A kitCízött E-i falvonulat K-i végén elhelyezkedő 
harmadik feltárt torony is az alaprajzi kit(ízés stádiu-
1nában n1aradt. 

A kerek alaprajzú toronyba csak Ny feló1 csatlakoz
nak be az erődfal alapozási síkjaiba lerakott párhuzan1os 
kősorok, K felé azonban ilyen kősorok már nem ágaznak 
ki beló1e. 

E torony esetében is megfogható a kétperiódusú, 
pontosabban kétszeres kitűzés. A 46. sz. szelvénybe 
eső körív egy szakaszán a korábbi kitűzés kősorától 
20- 30 cm-rel a torony belseje felé, más technikával a 
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torony külső alapozási síkjában újból elkezdték lerakni 
a körívet. I-Iosszabb szakaszon azonban csak a - II. 
toronynál n1ár tapasztalt - újrakitCízés körzésének cca. 
10 cn1 széles sávja látszik. A 47. sz. szelvényben az első 
periódusú kitlízés gondosan rakott kősora - ott ahol n1o
dern beásások azt nem pusztították el - magasan, a n1ai 
felszíntó1 1nár 20 cm mélyen megőrződött. Mindez arra 
utal, hogy az újrakitlízésre csak azokon a szakaszokon 
volt szükség, ahol vagy szándékos ron1bolás pusztította 
el a kősor felső köveit, vagy esetleg azok már bele se1n 
kerültek a szá1nukra kiásott árokba. 

Az ásatás során a korábbi években megszokott késő 
rón1ai bélyeges téglatípusok kerültek elő, amelyek az 
ún. OFARN csoportba tartoznak vagy a legio X gemina 
magistri figlinariumait nevezték n1eg. 

135. Gödöl lő, Dózsa György út 
(Pest megye) Sza, A 

MRÁV ZSOLT 

2007. augusztus 1-24. között próbafeltárást végeztünk a , 
város ENy-i szélén, a Rákos-patak 1nellékpatakja melletti 
don1boldalon, 2,6 ha nagyságú területen (Ilrsz.: 1159, 
1160/ 2, 1161-1169, 1171 /1). A tervezett építkezés 
közvetlen szon1szédságában található áruház helyén 
2003-ban folyt feltárás, melynek során szarmata és , 
kora Arpád-kori település objektu1nai kerültek elő. 
A felszíni leletek alapján a lelóbely továbbhúzódik a 
n1ostani építési területre. A feltárás során egyn1ástól 
10 m távolságra 12 db gépi kutatóárkot húztunk. Az , 
árkok szélessége 2 n1, irányuk EK-DNy volt, a domb 
felső része felől húzódtak a patak felé. A kutatóárkokkal 
érintett terület nagysága 4086 n12. A felső humuszos 
réteg eltávolítása után a sárga, illetve vörösesbarna 
talajon régészeti objektun1ok foltjai rajzolódtak ki. Az 
objektu1nok az egész építési területen előfordultak, 
a terület D-i részén s(írCísödtek. Funkciójuk szerint 
földbe ásott épületnek, hulladék- és tárológödröknek, 
árkoknak és anyagnyeróbelyeknek határozhatók n1eg. 
A nagy mennyiségCí leletanyag (kerá1nia és állatcsontok) 
alapján az objektun1ok többsége szar1nata településhez 
tartozik. A kerán1ia túlnyo1nó része kézzel forn1ált, 
de előfordulnak a jellegzetes, szürke színCí, korongolt 
szar1nata darabok, és vannak terra sigillata töredékek 
is. Az objektun1ok kisebb része avar kori, az ezekbó1 
előkerült, kézzel formált kerámia keltezését a jellegzetes 
hullán1vonalas díszítés(í darabok erősíti k. 

136. Gödöllő, 3Li . sz. le lőhely 

(MRT 12. k. 10/3Li lh .) 
(Pest megye) R? 

Kőv ÁRI KLÁRA 

2007 júniusában próbafeltárást végeztünk a korábbi 
topográfiai adatok alapján az autópálya nyomvonalába 
eső régészeti lelónelyen. Az előzetes terepbejáráskor 
szarmata kerámiatöredékek kerültek elő, ami alapján a 

, 
Bolonka-e1·~ő alatti, ENy-DK irányú völgy D-i ol.dalán 
lokalizálták. A n1egjelölt lelóbely autópálya nyon1vona-, 
lába eső területének E-i szélén nyitottunk kutatóárkot, 
n1elyben régészeti jelenség nem n1utatkozott; eló'került 3 
rézkori kerán1iatöredék, inely valószínííleg erózió útján 
került ide. A rézkori kerámia alapján a feltárással érintett 
völgy fölötti dombon valószínCísítünk eddig isn1eretlen 
rézkori lelónelyet. 

MÉSZÁROS ORSOLYA - REMÉNYI LÁSZLÓ 

137. Gönyű, Nagy-Sá ros-dű lő 

(Győr-Moson-Sopron megye) Ró 
2007. tnárcius- áprilisban próbafeltárást, majd június 20. 
és augusztus 30. között inegelőző feltárást végeztünk be
ruházáshoz kapcsolódóan. A próbafeltárás eredményei 
alapján egy több periódusú őrtorony (burgus) jelenlété
vel szán1oltunk. J\z 5080 1n2-nyi terület feltárása során 
azonban egy 335 m2 alapterület(í, többhelyiséges épület 
niaradványai kerültek elő. 

J\z épület falainak kőalapozása az épület déli ré
szén az alapozás felső szintjéig bolygatatlan állapotban 
vészelte át az elmúlt n1ajd' kétezer évet. Az alapozások 
n1integy fele ugyanakkor falkiszedés forn1ájában jelent
kezett: az alapok köveit, ásatási megfigyeléseink szerint, 
niég a római l)orban kiszedték. Az épület alaprajza 
meglehetősen defor1nált, a falak nem minden esetben 
derékszögben találkoznak, így az épület alaprajza 
enyhén trapéz formát ölt. Az épület délre (a Jin1esút 
felé) nyíló bejáratától jobbra és balra egy-egy helyiség 
rizalitszer(íen előreugri k (n1éretük nagyjából 4x4 m), a 
bejárat előtt n1egfigyelhctő két cölöplyuk alapján azon
ban a ki ugró helyiségek között a bejárat el őtti terület 
is fedett volt. A két előreugró helyiség inögött egy-egy 
hasonló nagyságú helyiség figyelhető n1eg, n1íg az épület 
hátsó részében nagyobb udvar és talán keskeny tároló
ka1nrák feltételezhetó'k. 

1\ bejárattól jobbra található helyiségben egy kóbó1 és 
téglából épített tGzhelyet tártunk fel. A konyha funkciót 
erősíti az a tény is, hogy a lelóbelyró1 származó konyhai ke
rán1ia (mortariu1n-töredékek, fazekak, terra sigillatak stb.) 
nagyobb részét ezen helyiség környezetében találtuk. 

A felmenő falak vályogból készültek, amit a kőala
pozás keskeny volta (60 cm) n1ellett az épület körül és a 
kelitőárokban megfigyelhető, nagy n1ennyiségCí, planíro
zott agyagréteg, egyes esetekben vályogtégladarabok is 
bizonyítanak. A planírozásra a római korban, az épület 
szándékos felszán1olása során került sor. 

A vályogfalas épület teherbírását cölöpszerkezettel 
erősítették meg, an1ire a sorokba rendeződő, nagyméretCí 
cölöplyukak utaltak. A cölöplyuksorok, bár szuperpozí
ciót nem figyeltünk ineg, arra utaltak, hogy az épület 
hátsó fertályán bizonyos belső strukturális átrendezésre 
került sor, azaz n1inin1u1n két fázissal számolhatunk az 
épület fennállása során. 

Az épület teteje cseréppel fedett volt, a1nit a feltárás 
során eló'került óriási n1ennyiséglí tegula- és in1brex-
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töredék bizonyít. A t6glák között szán1os jelölt darab 
és feltCínőcn sok b61yegcs példány található. Utóbbiak 
nagy része a brigcioi lagiol adiutrihoz (LEG*I* AD) kap
csolódik, il 1. nagy sz{11nban találhatók C A bemélyedő 
bélyeggel ell{1toll darabok is. Különleges, néhány imb
rcxtörc<lék {ti ta I k6pvisel t bélyeg Luc. Barbius Aquileien
sis tégla bélyege (LVC:"' BAR* AQI), melynek párhuzamai 
n1in<lcz ideig csupán Vindobonából és Felső-Ausztriából 
(Moosdorf-El ling) isn1ertek. 

Az épü lct 1 )Ny-i hclyiségénél a fal külső oldalán egy 
gödörben építési áldozatként értelmezhető bögre került 
elő, egy nagyobb fazékba helyezve. 

Az épület előtti területen kavicsozást figyeltünk 
meg, an1i a bejárati rész előtti terület megerősítését 
jelentheti, en1ellett az épülethez délr61 vezető bekötőút 
hasonló kavicsalapozását is megtaláltuk. Az épület előtti 
területen a kavicsozás alatt nagy tegulák és lapos kövek 
képezték az út alapozását. Ezen a részen keréknyomokat 
is n1egfigyeltünk. 

Az épületet egy nagyobb kerítőárok vette körül, 
amely a déli bekötőút vonalában szakadt csak meg. 
A kerítőárok betöltéséb61 nagy mennyiségCí tegula és 
vályogomladék került elő. A kerítőárkon kívül háron1 
kutat tártunk föl, amelyek közül kettóoen a faszerkezetet 
is megtaláltuk. Mindkettő hordó volt, az egyik n1integy 
30 cm magasan, a másik 80 cm magasan (majdnem az 
egész hordó) megmaradt. Utóbbinál jól n1egfigyelhető 
volt, hogy a hordó abroncsozása nyírfavesszőkbó1 ké
szült. Ezenkívül több kisebb, feltehetó1cg vízelvezető 
árkot tártunk fel, a1nelyek a kutak vonalában futottak. 
Ugyancsak az árkon kívül feltárunk egy tegulával fedett 
kutyasírt. 

A területtó1 délre, a n1ai göny{ii Kossuth u. vonalá-, 
tól E-ra található árok és rézsű vonalában megtaláltuk 
a limesutat. A szomszédos telekró1 légi fotó alapján , 
azonosított árok folytatásában a limesút E-i árka került 
elő, ett61 D-re pedig az út kavicsozását is kibontottuk 
egy szakaszon. 

Az előkerült leletanyag és érmek alapján az épület 
a Kr. u. 2. sz. elején létesült és egészen a század végéig 
használatban volt. A 3. századi leletanyag csak a limes út 
közelébó1 került elő. Az épület funkciója útállon1ásként/ 
lóváltóállomásként határozható meg. 

Munkatársak: Molnár Attila régész, Bakos Bertalan, , 
Czigány Dávid, Ebert Péter, Német Attila, Rikker Balázs, 
Samu levente (PTE), Csányi Nagy Judit,- Melis Eszter, 
Miletics Edina (ELTE), Tasia Bulger és Becky vVedge 
(Prince Edward University, Kanada) régészhallgatók. 

138. Gulács, Rákóczi utca 6. 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kö 

BÍRÓ SZILVIA 

2007. május 10-én régészeti felügyeletet végeztünk 
az optikai kábel fektetéséhez húzott árkoknál. A 6. sz. 
ház előtt, a te1nplo1nmal átellenben, a inár kiásott árok 
földjében kora középkori és újkori kerámiatöredékeket 

és állatcsontokat találtunk. A szűk hely miatt nen1 
állott n1ód a behatóbb vizsgálatokra, de azt sikerült 
megállapítani, hogy - konkrét objektumhatárok híján -
valószínCíleg egy egykori feltöltés vagy planírozási réteg 
nyomára bukkantunk. 

A jelenséget dokun1entáltuk, a leletanyag a nyíregy
házi Jósa András Múzeumba került. 

PINTYE GÁBOR 

139. Gyál, 7 / B lelőhely 
(Pest megye) Szk, Sza, A, Á, ú 
2007. augusztus 6. és december 7. között folytattuk a 
régészeti feltárást a lelóbelyen. Korábban Dinnyés Ist
ván 1999-ben kutatott itt, valamint 2006-ban a lelóbely 
kiterjedését próbafeltárással vizsgáltuk. 2007-ben a 
beruházással érintett 11 hektáros területet (Hrsz.: 7701, 
7702) tártuk fel Gyáltól D-re egy nagyjából háron1szög , 
alakú területen, amelyet egy ENy-DK irányú határozott , 
homokdomb oszt háron1 területi egységre. Eszak-észak-
keleti részét dr. Simon László és Zsoldos Attila tárta fel, 
középső részét - magát a dombot - dr. Otton1ányi Kata
lin, DNy-i felén Gulyás Gyöngyi végzett leletinentést. 
, , 
EEK-i terület 

A felületen a szondázó árkok, szelvények és a teljes 
felületnyitás eredményeképpen összesen 410 objektu-, 
mot tártunk fel. Közülük 185 szkíta, 8 Arpád-kori, 30 
újkori, részben II. világháborús és 187 bizonytalan korú. 
Típusukat tekintve 10 ház, 324 gödör, 30 árok, 8 kút, 37 
cölöplyuk, és 1 geológiai jelenség került elő. 

A terület legkorábbi objektumai egy szkíta telepü
léshez tartoztak. A földbe mélyített házakban cölöp
lyukat, egyes esetekben karólyukat találtunk, azonban 
szen1betűnő, hogy földbe vájt kemencét, tűzhelyet nem 
találtunk. Egyik házban háron1szor 1negújított tapasztott 
padlót figyeltünk meg. Néhány nagyobb ovális gödör két 
végében is cölöplyukak voltak, amelyek tetőre utalnak. 
Földfelszíni oszlopszerkezetes építn1ények nyomát több 
esetben sikerült megfigyelni. Egyik ilyen építmény vázát 
párhuzamosan leásott 4-4 oszlop képezte. 

A felületen szembetCínő egy széles többosztatú 
árok, an1ely derékszögben elfordulva körülfogott egy , 
E-D irányú n1élyedést. A település feltárt kútjait kivétel 
nélkül ide ásták. A kutak egy részére jellemző, hogy a 
nagy kerek foltban jelentkező objektum lefele haladva 
hírtelen összeszCíkült, szögletessé vált. 

A régészeti leletanyag n1eglehetősen egységes. 
A zö1nében különböző főző- és tárolóedényekhez tartozó 
kerámia jelentős része egyszerlíbb kivitelCí ún. házikerá
mia, de szép számmal került elő gondosabb kivitelben 
készült díszedény is. Ezek többnyire behúzott peremű 
tálak voltak. Néhány esetben megfigyelhető volt - főként 

a házikerámián - bütyökdíszítés, olykor a bütyökfogó 
alkalmazása is. Előfordultak grafitos edénytöredékek, 
több esetben kelta import kerán1ia került elő. Néhány 
orsógo1nb és kék üvegpasztagyöngy színesítette a lelet-
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anyagot. A kerán1iával kb. megegyező mennyiségben 
találtunk állatcsontokat. A feltárt teleprészlet fémanyag
ban szegényes: mindössze 2 db jellegzetes szkíta bronz 
nyí1csúcs és egy bronz karkötő került elő. , 

A 8 Arpád-korra keltezhető gödör szegényes lelet-
anyaga korongolt és kézzel formált fazéktöredékekből 
és állatcsontból állt. 

Középső terület 

A Bem József u. két oldalán elnyúló homokdomb DK-i 
része a Gyáli-patak kanyarulatáig tart. Itt 2007. szepten1-
ber 4. és október 20. között 82 objektumot tártunk fel, 
többségük a homokdomb tetején, a felső hun1uszréteg 
alatt volt. Kibontottuk a 2006. évi próbafeltárás árkaiban 
jelentkező objektumok másik felét is. 

Az objektumok többsége üres volt. Nagyon kevés 
szarmata kerámiát a legalsó réteg objektu1naiban talál
tunk. Késő középkori vagy újkori üvegtöredékek s bronz 
pipakupak a felső homokréteg tetején lévő egyik objek
tun1ban került elő. Az objektumok többsége sekély gödör, 
az alsó szinten találtunk egy szabálytalan téglalap alakú , 
szarmata házat. Két árok végigfutott a területen, kb. E-D 
irányban, párhuzamosan egy jelenlegi csatornával. 

Ny-i terület 

A lelőhely Ny-i részén, a Gyáli-patak mesterséges, 
K-Ny-i irányú szakasza és a Ben1 József utca közötti 
területen 2007. augusztus 6. és november 30. között 
246 objektumot tártunk fel. A közel 11 hektáros Gyál , 
7 / B leló'hely középső, E-i és K-i részétó1 markánsan 
elválasztható a Ny-i terület, mivel itt szar1nata és avar , 
ten1etőrészletet, illetve szarmata, Arpád-kori és újkori 
településobjektun1okat bontottunk ki. 

, 
A 246 objektum közül 63 szarmata, 82 avar, 3 Arpád-

kori, 34 újkori, kettő II. világháborús és 62 bizonytalan 
korú volt. Típusukat tekintve 121 temetkezés, 4 ház, 3 
füstölő, 54 gödör, 4 7 árok, 9 felszín feletti építmény, két 
szabadtéri kemence, 3 tanyahely és két humuszban lelt, 
valószínCíleg újkori állatcsont. 

A Ny-i terület legkorábbi objektumai - 15 méhkas 
alakú gödör, 3 ház, 2 árok, egy szabadtéri kemence és 
egy füstölő - a 2-3. századi szarmata településrészlethez 
tartoztak. Az említett objektun1ok a terület K-i szélén, 
két ház egyn1ás n1ellett, a gödrök kisebb csoportokban 
kerültek elő. Két füstölő betöltésében késő szarma
ta leletanyagot találtunk. A házak viszonylag nagy 
alapterületűek (9,8-14 m 2), félig földbe mélyítettek 
voltak, alig inegfogható padlószintjükbe pedig változó 
számú (1-5) cölöplyukat ástak. Mindháron1 ház közös 
jellen1zője, hogy DK-i sarkuk közelébe, a ház rövidebb 
oldalához lejtős aljú bejáratot építettek, illetve n1inden
hol találtunk a padlón, a ház középső részén 80-100 cm 
átn1érőjű tűzhelynyomot. Két házat késó'bb munka
gödörként használtak, DK-i és Ny-i falukhoz egy-egy 
kemencét építettek. Egyedül a házakból és a szabadtéri 
kemencébó1 került elő nagyobb mennyiségű leletanyag: 
kézzel formált fedő-, fazék-, korongolt szürke tál-, hom-

bártöredékek, illetve orsókarika és az egyik házból egy 
kézzel formált n1écses. 

A 3. század vég·i-4. századi szarmata sírok a terület , 
ENy-i részén és a DK-i szélén kerültek elő. Az „egyszer(i" 
aknasíros, zárt- és nyitott körárkos ten1etkezések a ho-
111okdon1b DK-i és Ny-i lejtőjén, a körárkos és halmos 
sírok a Gyáli-patak 111ellett feküdtek. A két temetőrészlet 
sírjai között 40-45 n1 távolság volt, összetartozásuk a , 
lele tanyag alapján is kérdéses. Valószínűleg az ENy-i 
részen levő sírok néhány évtizeddel korábbiak. , 

A 39 szar1nata DK-ENy-i tájolású sír közül 8 zárt 
körárkos, 13 nyitott árokkeretes, 4 olyan körárokkal ke
rített volt, n1elynek DK-i része a feltárási területen kívül 
esett, illetve 16 „jelöletlen" aknasíros. A jelöletlen és 
körárokkal jelölt sírok több K-Ny-i irányú sírsorba ren
deződtek úgy, hogy az „egyszerű" sírok a temető DNy-i 
szélén feküdtek. Összesen négy esetben figyeltünk meg 
a tanúfalban a sír fölé en1elt halmot. A 266. sz. körárok 
közepén a központi sírtól Ny-ra egy gyermeksírt, illetve 
az 559. sz. körárok Ny-i ívében egy vázat is feltártunk. 

A sírok közül 37 volt rablott és két, szegényes 
mellékletű ten1etkezés volt érintetlen. A bolygatások 
ellenére több sírban is megfigyeltük a koporsó elszínező
dését, illetve a 266/ A sírban rönkfakoporsót doku111en
táltunk, melynek „S" alakú vaskapcsai is eló'kerültek. 
A l egjelentősebb sír a 257. sz. halmos temetkezés, 
melynek 155x315 cm-es sírgödrének falát ki tapasztották 
és - a tapasztásban n1egmaradt karólyukak alapján - a 
gödörbe faszerkezetes építményt emeltek. A lándzsával, 
vas övcsattal, vasfibulával, vaskéssel, 3 Diocletianus
bronzpénzzel és üvegpohárral elten1etett férfit a temetés 
előtt szerves anyaggal bélelt koporsóba helyezték örök 
nyugalomra. A koporsó inellett „S" alakú vaskapcsot és 
egy vasveretet is kibontottunk. 

A sírok nagy részében találtunk a lábvégekhez he
lyezett, fó'ként kézzel formált edényeket. A női sírokban 
lelt viseleti tárgyak között üveg-, korall- és karneolgyön
gyöket, vas.fibulákat, vas övcsatokat, bronz féltorquest, 
bronz és gagát karperecet, bronz fejesgyűr(ít, bronz 
fülbevalót en1líthetünk n1eg. A használati tárgyak között 
vaskéseket, vasárakat, orsókarikákat, orsógombokat, 
egy csontfésű és egy bronzcsipesz töredékét érde1nes 
kie1nelni. A férfisírokból vas és bronz övcsatok, vaskések, 
vasárak, vas.fibulák, ezüst- és bronzérmék, illetve két-két 
sírból lándzsahegy és vaskard került elő. 

A késő avar temetőrészlet Ny-i széle a szarmata te
metőrészlet K-i széléig, a K-i széle a 2-3. századi telepü
lésrészlet Ny-i széléig terjedt. A sírok sűr(ísége alapján a , 
temető a Gyáli-patak felé húzódik. A 82 avar, ENy-DK-i 
tájolású sír több K-Ny-i irányú sírsorban került elő. 
A sírrablás 55 temetkezést érintett. Az elhunytak nagy 
részét háton fekve, nyújtott helyzetben te1nették el, 
azonban 6 sírban zsugorított vagy feltá111asztott lábú 
vázakat bontottunk ki. , , 

A ten1etőrészlet E-i és ENy-i részén előkerült gyer-
mekek és a szegényes melléklettel eltemetett egyének sír
gödrei igen keskenyek és sekélyek voltak. A „gazdagabb" 
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személyek 90-140 cm 111ély sí rjaiban a rablás ellenére 
is fontos 111cgflgyclésckct tudtunk tenni: 52 sírgödörben 
figyeltünk 111cg koporsóra utaló elszíneződést, illetve 
halotti ágyra vagy lábas koporsóra és a sír fölé emelt 
faszcrkczct(í építrnényrc utaló n1élyedéseket, cölöplyu
kakat. ' l'öbb esetben tTtegfigyeltük, hogy az elhunyt fejét 
valan1i lyen szerves anyaggal(?) alátán1asztották. A sírok 
60<x>-ában ta láltunk edényeket, melyeket a lábakhoz 
vagy a fej rn cllé helyeztek. Az 579. sz. sírban két edényt 
is talúltunk, n1clyek közül az egyik késő római(?), zöld 
n1ázas kétfülCí edény. Az edények mellé rendszeresen 
tettek szarvasmarha-lábszárat és szárnyasdarabokat is. 
Két sírban tojáshéjdarabokat is találtunk. 

Az egyik legjelentősebb sír az 558. sz. bolygatatlan 
temetkezés volt, melybe egy fiatal nő és a baloldali 
testrészére fektetett csecsen1ője vázát bontottuk ki. A nő 
derekán 17 ezüstözött bronz övveretet, egy vas és egy 
bronz övcsatot, egy nagy szíjvéget, négy kisszíjvéget, 
bronz övbújtatót és egy bronz tarsblyzárót találtunk. 
Az 558. sz. sír mellett további sírokban is rekonstruálni 
tudtuk az egykori öv díszítését. 

Az előkerült leletek nagy részét övtartozékok (öv
veret, l yukvédő, bújtató, csat, szíjvég) alkotják, n1elyek 
öntött, áttört, indadíszes, aranyozott vagy ezüstözött 
bronzdarabok. Két sírban találtunk varkocsszorítót, 
n1elyek préselt, indadíszes bronzlen1ezére vékony 
aranylemezt erősítettek. A leletek között gyöngy- és 
gömbcsüngős ezüst és bronz fülbevalók, bronz kar
perecek, dinnyen1ag alakú üveggyöngyök, vaskések, 
vascsatok, orsógombok említhetők n1eg, illetve egy-két 
sírban íj1nerevítő csontot is találtunk. , 

A terület Ny-i szélén 3 Arpád-kori objektum: egy 
szabadtéri kemence, egy ház és egy árokrészlet került 
elő egyn1ás közelében. A szabadtéri ken1ence négyzet 
alakú munkagödréhez két kemencét is vájtak az agyagba. 
A félig földbe mélyített ház fele a feltárási területen kí-, 
vül esett, azonban a tanúfalban jól látszódott a ház EK-i 
sarkához épített kemence sütőfelülete. A kemencével 
sze1nközti sarokból egy 1 m hosszú, lejtős aljú nyél nyúlt 
ki. A bejárat valószínCíleg a ház DK-i oldalának középső 
részén volt, ahol lépcsőszerCl lejáratot figyeltünk n1eg. Az , 
Arpád-kori objektun1okból bogrács- és fazéktöredékek, 
orsókarika, ill e~ve a szabadtéri kemencébó1 sárga n1ázas 
korsó nyaktöredéke került elő. 

Munkatársak: Gulyás Gyöngyi, dr. Sin1on László, dr. 
Ottományi Katalin ásatásvezető régészek; Czene András 
régész; Bartuczné Farkas Ildikó, Czakó Anna, Czigléczki , 
Tibor, Dinnyés Dóra, Fodor Péter, Gera Agnes, Kövicsné 
Mala Enikő, Laczkó Sándorné, Mali Antal, Szrnka Attila, 
Túry Miklós, Veres Zsuzsa ásatási technikusok. 

1 liO. Gyermely, temető 
(Komárom-Esztergom megye) Á 

, 
ZSOLDOS f\ . ATTILA 

, 
Előzetes terepbejárásokon a területen Arpád-kori tele-
pülés nyomait találtuk. Gáz- és vízvezeték-fektetést n1eg-

előzően elvégeztük a terület próbafeltárását. A néhány , 
napig tartó munka során egy késő Arpád-kori külső ke-
mence n1aradványait találtuk, valan1int egy kora újkori 
talán gazdasági rendeltetésCí épület (pince?) oldalfalait, 
járószintjén több edény töredékével. A te1iileten további 
településobjektumok feltételezhetó1<. 

LÁSZLÓ JÁNOS 

1li1. Gyékényes, Fia ta 1-hegy „ ~ 

(Somogy megye) 0, A, Kö 
2007. január 31-én régészeti szakfelügyeletet láttunk el a 
0,4 kV-os hálózat építése során. A terület közelében 2006 
októberében végeztünk terepbejárást. A vezeték nyo1n-

, 
vonala az ekkor felfedezett Arpád- és középkori földvár , , , 
n1ellett megy el. Erinti továbbá az Ujhegy, és Ujhegytó1 
D-re nevCí lelóbelyeket. Ellenőriztük a villanyoszlopok 
állítási n1unkálatait. Az eredeti tervektől eltérően (a , 
talajviszonyok n1iatt) a gyékényesi vasútvonaltól E-ra , 
húzódó, ineglévő villa1nos távvezetékbó1 E felé elágazó 
új vezetékszakasz 1-3. sz. oszlopait, valan1int a 129 és 
a 0286/2 hrsz. utak találkozásánál te rvezett transzfor
n1á toroszlopot nem fúrt, hanem n1arkolóval megásott 
gödörben állították fel. Az ellenőrzés során a 2. és 3. 
oszlopnak a n1arkolóval 1negásott gödreiben találtunk 
leleteket. A 2. sz. gödörben őskori edénytöredékeket, , 
a 3. sz. gödörben jellegtelen Arpád-, illetve középkori 
cserepeket találtunk. A már beten1etett 1. sz. gödör 
elegyengetett földj ében szintén egy őskori töredéket 
találtunk. A 2. sz. oszlop helyén valószínClleg sekély, 
kis k.iterjedésCí gödör lehetett, n1ivel a humusz alatt 
már nem látszott a n1etszete. A 3. oszlop gödrébe egy 
60-70 cn1 mély, gyakorlatilag leletn1entes gödör keskeny 
szelete került elő. Bejártuk a felszántott területet a 0219 
hrsz. ároktól K-re, és a vasútvonal, valamint a földvár , 
között. Túlnyomórészt középkori, kevés Arpád-kori és 
őskori cserép jelentkezett a felszínen, legintenzívebben a 
0286/1 hrsz. úttól É-ra, valan1int attól D-re és a 0220/1-2 , 
hrsz. szántó E-i 100 n1-es sávjában. f\ lelóbely a 2006 
októberében bejárt területtől D-re kiterjed a vasútvona
lig, ahol a lábon álló kukorica n1iatt akkor nen1 lehetett 
megfigyelést végezni. 

1 li2. Gyékényes, Kis-Almakerti-erdő 
(Somogy megye) Ró 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

2007. január 30-31-én, megelőző feltárást folytattunk 
a tervezett n1obil kavicsosztályozó területén (I-Irsz.: 
0196/1), a neolit, római- és középkori lelóbelyen, a 
dCílőnek a K-i harn1adában. A tervezett mobil osztá
lyozó teljes területén nen1 történik talajsüllyesztés, a 
bányan1Clvelés késóbbre tervezett terjeszkedése előtt 
lehetőség lesz a teljes bányaterület megelőző feltárására. 
A terepbejárással pontosított lelóbely valószín(ísíthető 
súlypontja a d(ílő Ny-i felére esik, így csak azokat a he-
1 yeket tártuk fel, ahová az építmény-, illetve szállítósza-
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lag-alapozások kerülni fognak. Összesen 42, n1inin1álisan 
1,2-1,5 n1 széles kutatószelvényt nyitottunk a tervezett 
alapozások helyén, így kb. 250-260 m2-t vizsgáltunk át. 
A várakozásnak n1egfelelően, a lelőhelynek ez a része 
igen ritka, összesen háron1 objektum került a szelvé
nyekbe. Ezek közül leletanyagot a 2. és 3. sz. gödörben 
találtunk, mindkettó'ben római korit. A 2. sz gödör 
bizonytalan körvonalú, lapos aljú, sekély. A leletanyag 
homokkal és apró kaviccsal soványított nagyobb edény 
töredékei. A 3. objektum erősen faszenes betöltésében 
homokkal és apró kaviccsal soványított seprűdíszes 
edény oldal töredékeit, egy palackszer(í edény peremtö
redékét, és egy sárgára égetett, jól iszapolt fazék nagyobb 
oldaltöredékét találtuk. 

Munkatárs: Bajzik Annan1ária régésztechnikus. 

1 Li3. Gyirmót, Eperföldek 
( Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á 

KöL TŐ LÁSZLÓ 

2007. nove1nber 19-23. között leletn1entést végeztünk a , 
83. sz. úttól E-ra épülő autó1nosó területén. A lelőhely a 
2006-ban kutatott Ménfőcsanak, Eperföldek lelóbellyel 
összefügg, attól csak egy aszfaltút választja el. Pontos 
helye az egykori szennyvíztisztító teleptó1 közvetlenül 
D-re, a gyirmóti Tavirózsa utca új építésű házaitól DNy
ra található. 

Mintegy 1100 m2-nyi területet humuszoltak le, ebbó1 
500 n12 volt kutatható, mivel a maradék felületen a talajvíz 
az objektun1ok jelentkezési szintje fölött állt. A feltárt 24 , 
objektun1ból kettő tartaln1azott leletanyagot (Arpád-kori 
cserepek) . Elsősorban árkok, egy objektum talán földbe 
mélyített ház (egy kis rész volt csak feltárható) ill. egymás
ba ásott gödrök. A terület viszonylag n1ély fekvésű, ezért 
valószínű, hogy a középkorban is csak mezőgazdasági 
funkciója lehetett. A humuszoláskor előkerült római kori 
cserepek a talajvíz borította, fel nen1 tárható objektun1ok 
tetején feküdtek, így nen1 kizárt, hogy római kori telepü
lésjelenségekkel is számolhatunk. 

MOLNÁR ATTILA 

1 Lili. Győr, Batthyány tér Li . 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á, Tö 
2007. január végén régészeti szakfelügyeletet biztosí
tottunk a 6591 hrsz. alatti építkezéshez. A szomszédos , 
lakóházak alaperősítő munkái során a telek E-i felében 
a török kori vár árkát regisztráltuk, a D-i felében viszont 
rón1ai sírok kerültek elő. Ezt követően 2007. február 19. 
és március 12. között a munkálatokat leállítottuk, és a 
telek D-i felében elvégeztük a teljes területre kiterjedő 
megelőző feltárást. A legkorábbi időszakból, a Kr. u. 2. 
századból 3 kutat, 6 római sírt vagy annak maradványát 
tártuk fel. A késő római csontvázas sírok közül kettó'ben 
üvegpoharat, egyben 2 bronz- és 1 csont karperecet, egy 
téglasírban pedig ép, csavart bordázatú üvegkorsót talál
tunk. A római korhoz tartozik még egy kisebb árok. 

, 
A terület további részén Arpád-kori településrétege-, 

ket és jelenségeket dokun1entáltunk. Arkok, gödrök kerül-
tek elő, illetve 5 kemence, amely közül 1 kővel kirakott 
lehetett, kettőnek pedig a felmenő falai is szépen álltak. 

J\ feltárás határát a török kori várárok határolta le, 
amely hirtelen lejtéssel indult. A n1egmaradt régészeti 
objektun1ok valószín(íleg a török kori várárokrendszer
ben levő DK-i elővédm(í területére estek, ezért nen1 
pusztította el őket a késó'bbi várárok. 

Munkatárs: Sen1perger Zoltán technikus. 
BÍRÓ SZILVIA 

1Li5. Győr-Győrszentiván határa „ ~ 

(Győr-Moson-Sopron megye) 0 , B, Ró, A 
2007. áprilisban helyszíni szemlét tartottan1 a telepü
lés határában, a tervezett szélerőműpark által érintett 
területeken. 

Első-osztály II.: A G 14 szélturbina helyétó1 a vasút
vonalig terjedő területen, az itt húzódó határmezsgye 
mentén szán1os kerán1iatöredéket találtan1. A leletek , 
legnagyobb része Arpád-kori (egy bográcsperem is elő-
került), amelyek mellett néhány atipikus őskori cserép, 
és pár darab apró római töredék hevert a felszínen. 
A felszíni telepnyom kiterjedésének meghatározását a 
poros felszín nagyban megnehezítette, K felé a bokros 
n1ezsgyén túl pedig a virágzó repce akadályozta a mun
kát. Valószínű, hogy a lelóbely összefügg a repcetáblán 
túl elhelyezkedő Első-osztály III. lelóbellyel. 

Első-osztály III.: A G 15 szélkerék helyén és attól , , 
EENy-ra a vasútig terjedő területen változó intenzitással , 
őskori (késő bronzkori) és Arpád-kori cseréptöredé-
kek hevertek a felszínen. A leletanyag a legnagyobb , 
sűrűségben a telepnyon1 ENy-i részén, a vágányok kö-, 
zelében jelentkezett. A lelóbely E-i széle a vasútvonal, 
Ny-i határa az itt elterülő repcetábla miatt bizonytalan. 
Valószín(í, hogy elsősorban NyÉNy felé folytatódik, ahol 
egy kisebb, de markáns domb emelkedik. 

Első-osztály IV.: A G 13 jel(í szélturbina közelében, 
a Tiborháza felé vezető úttól D-re rögtön az út mellett , 
eló1<erült néhány Arpád-kori cseréptöredék. Dél felé 
haladva az itt húzódó n1ezsgye mentén további leletek , 
kerültek elő, melyek között n1ár nem csak Arpád-koriak, 
hanem néhány őskori és római kori töredék is akadt. 
A római és őskori edénytöredékek a lelóbely DDK-i 
részén jelentkeztek, ott, ahol a középkori darabok inár 
fogyóban voltak. A lelóbely K-i irányú kiterjedését a 
szomszédos táblát borító magas repce miatt nem lehetett 
n1egállapítani. 

Másod-osztály I.: Győrszentivántól DNy-ra, a vasút 
és a 81 . sz. főút között a G 20 jel{í szélerőn1Cí körül egy kö
rülbelül 200 n1 hosszú és 100 m széles foltban Losonczi 
Máté korábban ró1nai kori kerán1iatöredékeket gy{íjtött. 
A lelónely egy D-i irányban erőteljesen emelkedő don1b 
lábánál, illetve lejtőjén található. A helyszíni szemle so
rán a mindent elborító pornak köszönhetően a területen 
csak szórványosan találtam rón1ai edénytöredékeket. 
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Másod-osztál)' V.: Az in1énti lelőhelytől Ny-ra, 
n1integy 150- 200 n1éterre kisebb, kb. 15-20 m nagyságú 
foltban két teguladarab és néhány római kerámiatöredék 
hevert a felszínen. ' l'ovábbi leletanyagra a legtüzetesebb 
vizsg{tlattal sen1 bukkanta1n. A lelónely kiterjedésére és 
jellegére kedvezőbb terepbejárási körülmények között 
lehetne Fényt deríteni. A leletkoncentráció feltehetően 
kapcsolatban van, s talán össze is függ a nen1 inessze 
fekv() Másod-osztály I. lelónellyel. 

tvfásod-osztály II.: A G 10 szélerőmCí egy a környeze-, 
téből n1arkánsan kiemelkedő, ENy-DK-i csapásirányú 
domb K-i peremén, lejtős részén található. A területen 2-3 
darab rón1ai kori, valamint néhány újkoti cseréptöredéket 
találtam. Megjegyzendő, hogy - főként a do1nb magasabb 
részén - nagyszámú kavics jelentkezett a felszínen. , 

lvíásod-osztály III.: A G 10ésaG16 szélerőműtó1 E-ra, az 
itt húzódó földút két oldalán a felszínen sűr(ín jelentkeztek 
római kerámiatöredékek: jórészt szürke házikerámJa töre
dékei, valan1int néhány vörös festéslí táltöredék, és terra 
sigillata. Ugyanitt nagyszámú tegula-, és imbrextöredék, to
vábbá ter1néskődarabok is hevernek a szántásban. Találtan1 
n1ég több állatcsontot, és egy erősen kon·odált vasdarabot is. 
A leletanyag jellege és intenzitása alapján rón1ai villaépület 
inaradványairól lehet szó. A lelónely legintenzívebb része 
egy kisebb kidon1borodás területére esik. A tégla-, és kőtö
redékek mintegy 120x150 m nagyságú területen szóródtak, 
de kerán1ia ezen a részen kívül is került elő. 

lvíásod-osztály IV.: A G 11 torony közelében egy terra 
sigillata és egy másik ró1nai kerá1niatöredék került elő, 
egymástól kb. 40-50 m távolságra. Nehéz eldönteni, hogy 
pusztán csak szórványleletekró1 van szó, vagy pedig te
lepülési maradványokat rejt a föld. Megjegyzendő, hogy 
a területen röviddel a helyszíni szemle előtt talajlazítást 
végeztek, a frissen forgatott, poros talajfelszín erősen 
akadályozta a leletészlelést. 

1 Lt6. Győr, Királyszék utca 31. 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró?, Kk 

TAKÁCS KÁROLY 

2007. július 5-12. között próbafeltárást végeztünk a 
telken (hrsz. : 09/1), beruházást n1egelőzően. A leendő 

épület helyén 5 db 2 m széles, 50 m hosszú kutatóár
kot húztunk párhuzamosan a Ménfőcsanak felé vezető 
mCíúttal. A kutatóárkok 60-100 cm n1ély alján a régészeti 
jelenségek csupán elszórtan jelentkeztek. A kutatóár
kokat meghosszabbítottuk a parkoló területén további 
60-70 méterrel, itt már kevesebb jelenséget találtunk, 
valamint egy újkori feltöltődött vizesárkot. 

A lehu1nuszolt terület alatt 15 gödröt, 2 árkot tártunk 
fel, n1el yek 6-7 n1éterre egymástól párhuzamosan futottak, 
metszetük V alakú volt. Leletanyag nem ke1iilt elő beló1ük. 
Jellegükbó1 adódóan egy rón1ai út két oldalán futó vízelve
zető árokról lehet szó. A gödrök közül egybó1 került elő egy 
késő középkori oldaltöredék, egy másikból pedig állatcsont. 
A többi objektun1ban nem találtunk leletanyagot. 

NAGY ANDREA 

1 Lt7. Győr, Mákos-dűlő 
// _. .,; 

(Győr-Moson-Sopron megye) 0 , Ró, A, U 
2007. decemberben helyszíni szemlét tartottam Győr 
külterületén az 1. sz. főút melletti tervezett idegenfor
galn1i területen. A fejlesztési terület középső része jól 
érzékelhetően kimagasodik környezetébó1. A kiemel
kedésen régészeti leletanyag jelentkezett: legnagyobb 
számban őskori cserépanyagot (zömn1el atipikus ol
daltöredékeket) gyCíjtöttem. Emellett elszórtan rón1ai , 
kori és Arpád-kori kerán1iatöredékek is kerültek elő; 
utóbbiak között en1lítést érdemel egy bográcsperen1 és 
egy rádlidíszes töredék. Megemlítendő, hogy az őskori , 
anyag nagyobbrészt a lelónely K-i, míg az Arpád-kori 
inkább a Ny-i részén jelentkezett. A kiemelkedés K-i 
szélén kisebb foltban több salakdarabot gyCíjtöttem, 
melyek talán újkoriak lehetnek (a területen néhány 
újkori cserép is előkerült) . 

TAKÁCS KÁROLY 

1 Lt8. Győr-Ménfőcsanak, bevásá rlóközpont 
(Győr-Moson-Sopron megye) B, Ró, N 
25472/11 hrsz.: 2007. április 10-25. között végeztük az 
ingatlanon a n1egelőző feltárást. A területet 1995-96-ban 
inár kutatóárkokkal vizsgálták, n1ost n1integy 2900 m2-

en dolgoztunk. A területen a Savaria-Arrabona római 
útvonal haladt keresztül, ennek nagy része a n1ár feltárt 
területre esett. Valószín(íleg az úthoz tartozó árokrend-, 
szereket tártunk fel és két E-i irányba futó vízelvezető 
vagy telekhatároló árkot, egyn1ástól 13 1n távolságban. , 
A terület E-i részén (a n1ai 83 sz. út mellett) két Kr. u. 
2. századi, félig földbe mélyített házat tártunk fel gaz
dag leletanyaggal, egyikben emailos fibulával és több 
egygombos, erős profilú fibulával. Feltártuk továbbá 
két csecsemő és két felnőtt csontvázas sírját, melléklet 
nem volt mellettük. 

25472190-92 hrsz.: Ezen az ingatlanon április 10. 
és május 5. között végeztük a feltárást. Mintegy 4000 
m2-en dolgoztunk. Feltártuk a Savaria-Arrabona útról 
leágazó út vízelvezető árkait. Több kisebb-nagyobb, az 
úttal párhuzamosan futó árkot is feltártunk, an1elyek az , 
úthoz tartozhattak. Ezenkívül a terület ENy-i részén több 
kutat találtunk, ezek egy része bronzkori volt. 

25472/80 hrsz.: Ezen a területen n1ájus 17. és június 
29. között mintegy 3000 m2-en végeztük el a feltárást. 
A telek egy részét az 1990-es évedben már feltárták. 
A jelenlegi ásatás három felületen folyt. Az 1. és 2. fe
lület a már feltárt részek közötti földdepó területe volt, , 
a 3. felület ezektó1 E-ra, a 83 . sz. úttól D-re, a tervezett 
épület helye volt. Az 1. és 2. felületen a már korábban 
feltárt árkok és az Arrabona-Savaria út folytatását 
figyeltük ineg. Az út kavicsozásának maradványából l. 
Constantinus k.isbronza bukkant elő. A korábban feltárt 
településrészlethez legközelebb eső árok betöltésébó1 
római edénytöredékek szárn1aztak. Az egyik római árok 
alatti gödörbó1 őskorinak meghatározható cserepek 
kerültek elő. 
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A 3. felületen újabb rón1ai kori telekhatároló árkokat 
találtunk. Az általuk határolt egyik telken különböző 
inéretlí és formájú, általában sekély, leletanyagot ne1n 
tartalinazó gödröket figyeltünk meg. Néhányat közülük 
az árkok metszettek, ezek biztosan ne1n késóbbiek a 
rón1ai kornál. A gödrök sCírCí elhelyezkedése is arra utal, 
hogy nen1 egy idóben keletkeztek. 

A 3. felület DNy-i részén háron1, sötét betöltéslí, 
keskeny, hosszúkás árokszerlí gödörbó1 néhány római 
kori és több kézzel formált, népvándorlás korinak tűnő 
kerámia okozott meglepetést. Jelenlétük magyarázható 
a közelben feltárt avar kori településsel. 

Munkatársak: Szőnyi Eszter és Tomka Péter régé
szek. 

NAGY ANDREA 

1 Li9. Győrszemere, Kis-földek 
N M 

(Gyor-Moson-Sopron megye) 0, Ró 
2007. augusztus 16-tól kezdve régészeti szakfelügyeletet 
tartottunk a 0168/ 4-5 hrsz. ingatlanokon zajló logisztikai 
központ építkezésénél. Ennek során kiderült, hogy a 
központi épület alatt rón1ai kori település n1aradványai 
rejtőztek. A megelőző feltárást augusztus 27. és szep
ten1ber 14. között végeztük el. 

A központi épület alatt 20 objektumot tártunk fel. 
Két, egymásra n1eró1eges árok határolta le az objektu
mokat, amelyek között 3 földbe n1élyített ház és több 
gödör volt. A terület déli részén egy földbe mélyített 
kemence és egy kút került elő. Az objektun1ok nagy ré
szének csak a legalja maradt meg. A leletanyag (tegulák, 
házikerán1ia) a Kr. u. 2-3. századra keltezhető. 

A parkoló területén előkerült néhány objektum kö
zül kien1elkedik egy félig földbe mélyített ház. A beló1e 
eló1<erült nagy mennyiségCí leletanyag (vasszerszán1ok, 
bennszülött kerámia, pannóniai pecsételt áru, rengeteg 
házikerá1nia) a 2. sz. 2. felére-3. századra keltezi. 

Ugyanitt szórványosan őskori kerán1ia is előkerült a 
hun1uszolásból, de ezekhez tartozó objektumokat nen1 
tudtunk azonosítani. Összesen 7621 m2-t vizsgáltunk át. 
A közmlívek és a víztározó területén objektumot nem 
találtunk. A régészeti lelónely csak a terület Ny-i részére 
eső ho1nokdombot érintette. 

150. Győrtelek, Vasúti-dűlő 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza 

BíRÓ SZILVIA 

2007. június 20-án a Jósa András Múzeum n1unkatársai 
helyszíni szemlét végeztek a Győrtelek-Ököritófülpös 
közötti optikai kábel földmunkáinál. Ennek során a köz
ség határának DK-i részén, a Nagyecsed felé tartó közút 
és a vasúti sínpár n1etszéspontjától a sínek irányában DK 
felé mintegy 650 n1éterre, a Nagy-vájás hídjától 100 mé
terre, közvetlenül a töltéstó1 D-re leló11elyet regisztrál
tunk. A kis kiterjedésű, K-Ny irányú felszíni telepnyom 
szórványos császárkori kerán1iával jelentkezett. 

Munkatársak: Bocz Péter régésztechnikus, Németh 
Andrea és Subert Csilla adatrögzító1<. 

151. Gyu la , külső vár 
(Békés megye) Kú, ú 

PINTYE GÁBOR 

A Gyulai Várfürdő Kft. tervezi az egykori gyulai külső 
vár DK-i sarkán az 1980-as években felépített ún. well
ness-fürdő épületének bővítését. Az ezzel kapcsolatos 
tervezés során inegfogalmazódott, hogy ez a bővítés a 
16-18. századi hadmérnöki felmérésekbó1 és tervekbó1 
ismert s feltételesen erre a területre lokalizált bástya
épít1nények forn1áját kövesse, s így mintegy bizonyos 
mértékben rekonstrukciónak legyen tekinthető. 

A 2007 novemberében elvégzett előzetes feltárásunk 
tehát nem csupán azt kívánta megelőzni, hogy a bővítés 
régészeti károkkal járjon, hanem annak érdekében is kí
vánt adatokat szolgáltatni az itt állt egykoli védőm{ívekró1, 
hogy azok a tervezés során felhasználhatóak legyenek. 
Munkánkat ugyanakkor jelentékeny n1ódon korlátozta, 
hogy kutatóárkokat csak ott nyithattunk, ahol a tervek 
szerint földn1unkára kerül majd sor -így fó1<ént a n1a álló , 
épület K-i és D-i oldalán valamint az ahhoz E feló1 vezető 
út két oldalán-, azaz nen1 lehetett célunk a ma strandfür
dő céljaira használt terület tudományos szempontokból 
való felderítése, így többek között a fürdőépület és az 
Aln1ásy-kastély közötti terület vizsgálata sen1. 

Munkánk eredn1ényeképpen megállapítható, hogy 
az isme1t hadmérnöki felmérések, így a legkorábbi, 1562. 
évi, Mirandola-féle feln1érés és terv (hangsúlyozni kell, 
a mai várépület környékén végzett újabb kutatásokból 
tudjuk, hogy a terv sohasem valósult meg), az 1695. évi 
Lan1bert- és Porthen-féle alaprajzok vagy a K-i látképet 
is tartaln1azó 1722. évi Rosenfeld-térkép, nen1 alkalma
sak a pontos topográfiai meghatározásra. Ne1n csupán a 
védőm(ívek formáját tekintve - e szempontból még a két 
1695-ös rajz sem ad egyn1ással megegyező információt , 
- hanem a vár (a középkori épülettel párhuzamos) EK-i 
illetve DK-i védővonala által bezárt szög sem állapítható 
meg ezekbó1 hitelesen. Sajnos azonban az általunk isn1ert, 
közelebbró1 meg nen1 határozható időpontban - de még 
az említett fürdőépület felépítése előtt - készített szintvo
nalas geodéziai felmérések sem adnak egyező információt 
e területró1. Míg az egyértelműnek tűnik, hogy a külső 
vár két (esetleg három) egykori, D-re néző védőmlívét a 
szintvonalak is a mai kastélyépület D-i homlokzata illetve 
DNy-on kissé a sarka elé helyezik, n1aga a DK-i ferde korti
nafal, de fó1<épp a K-re néző sarokvédőmCí kérdése már 
korántsem ilyen egyszerií. Az n1indenesetre valószínűnek 
tCínik, hogy a kortinafal az 1980-as években emelt für
dőépület n1ögött húzódhatott, de azok a szintvonalak, , 
n1elyek az ettó1 EK felé gyanítható védőn1Círe utalhatnak, 
teljesen eltérően jelentkeznek a két fehnérésen. 

Ez arra utal, hogy a szóban forgó területen jelentős 
földmunkákra kerülhetett sor a 18-20. sz. folyan1án, így 
veszélyes lenne, csak a terepszintvonalakra alapozni egy 
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- akár hipotetikus - rekonstrukciót. Ezt bizonyítják végül 
az itteni régészeti n1egfigyelések is, egyrészt Jankovich 
B. !)énes 1982. évi terepszen1léjének rövid jelentése,17 

1núsrészt sajút ásatúsaink. 
Jankovi ch a rna álló fürdő építése kapcsán egy 2 m 

vastag feltöltés elhordását állapította meg, mely régészeti 
leletet ncrn tartalinazott és n1inden bizonnyal nen1 volt 
korábbi a 18. szúzadnál. Ez teljes mértékben egybeesik a mi 
rncgllgycléscinkkel. Az 1980 körüli terepszintnek ugyanis , 
nagyjnból az álta lunk kutatott E-i területével kellett n1eg-
cgycznic, 1ncly szinte pontosan 2 méterrel található a 
fürdőépület D-i (és feltehetően K-i) oldalán ma meglévő 
szint felett - azaz eddig hordhatták itt el az építkezés első , 
fázisában a betöltést. Ugyanakkor az általunk E-on nyitott 
kutatóárkokban a n1ai bevezető úttól K-re is lényegében 
ez utóbbi terepszinttel megegyező mélységig találtunk 18. 
századnál nem korábbi feltöltést - azaz ezen a részen nen1 
igazolhattunk semmiféle 16-17. századi erődítést. 

Az ismert hadmérnöki felmérések ábrázolta sánc
vonal tehát csak ettó1 Ny-ra húzódhatott - s ennek bizo-, 
nyítékait meg is találtuk a fürdőépülethez E-ról vezető 
úttól Ny-ra nyitott árokszakaszokban. Itt két helyen is 
n1utatkozott az az egynemlí, főként sárga agyag alkotta , 
feltöltés, inely a várterület E-i részén végzett 2004. évi 
ásatásaink tanúsága szerint a gyulai faszerkezetlí 16- 17. 
századi sáncok jellegzetességének tekinthető - annak 
ellenére, hogy beló1ük csak kevés korhatározó anyag 
került elő és egyetlen cölöplyuk sem esett bele a vizsgált 
(elég kis) területbe. Mivel a feltárásunk által érintett 
n1ásik két területen, a fürdőépülettó1 K-re és D-re n1ég 
egy jóval nagyobb mélységben sem jelentkezett ez az 
agyag, hanem csupán egy erdei föld-jelleglí, ugyan 
kevert s 16-17. századi leleteket is tartaln1azó, n1inden 
bizonnyal nagyrészt természetes eredetCí betöltődés, 
nagy valószínCíséggel kijelenthetjük, hogy az általunk 
vizsgált és a tervezett építkezés által érintett terület kívül 
esik az egykori gyulai külsővár területén. 

A fürdőépület en1elése előtt készült geodéziai feln1é
rések szintvonalai jelezte K-i, szinte az egykori lovarda
épületig kinyúló terepjelenség tehát nem tekinthető az 
egyik sa rokerődítn1ény nyo1nának sen1, az csak 18-19. 
századi eredetCí lehet. Minden erődítés tehát az ásatá-, 
sunk által érintett területtó1 Ny-ra kereshető, illetve E-on 
húzott kutatóárkaink csak azok külső szélét érinthették. 
En1iatt az sen1 valószínű, hogy a mai vvellnes fürdő 
alapfalai - inelyek építéséró1 1982-ben Jankovich már 
nen1 kapott értesítést - régészeti rétegeket érinthettek, 
hisz magunk közel 2 m-re hatolva a n1ai terepszint alá, 
ilyeneket K-en és D-en egyáltalában nen1 észleltünk. 

Munkatásak: Tolnai Gergely, Mordovin Maxim, 
Giber Mihály régészek. 

FELD ISTVÁN 

17 MT /\ Régészeti Intézet Adattára 84/1982. 

152. Gyulaj határa 
(Tolna megye) ő. Kö 
2007. október 12-én terepbejárást végeztem a település 
két pontján.18 

Rác-rakás (Rác-lakás): A középkori Mindszentfalva he
lyét próbáltam azonosítani egy 1818-as megyetérkép alapján, 
amely pusztaként n1ég feltüntette a n1ai Gyulaj határának 
D-i szögletében. Rossz megfigyelési körülmények között a 
Gyulaji-árok K-i felén kevés őskori cserepet találtan1. 

Gátjenéki-dűlő: A Ny-i oldalon őskori kerámia n1el
lett középkori cserepeket és kevés, apró téglatöredéket 
figyelte1n n1eg. A faluhely kiterjedésének megállapítása 
további kutatást igényel. 

153. Gyulakeszi. Csobánc vár 
(Veszprém megye) Kk 

K. NÉM ETH ANDRÁS 

2007 szepten1berében a vár D-i falszakaszának romvédel
n1i munkáit n1egelőzően került sor a régészeti feltárásra. 
Egy a várfalszakaszra meró1eges árokban átvágtuk a réte
geket, majd a falazási n1unkákl1oz szükséges mértékben 
a fal belső síkja mellett hosszanti árkot alakítottunk ki. 
A keresztárokban háron1 karakteresen jól elkülöníthető 
járószint, a fallal párhuzamos hosszárokban pedig két a 
várfalhoz n1ásodlagosan hozzáépített osztófal került elő. 
A feltárt legalsó járószint alatt 15. századi, felette 16. szá
zadi leletanyagot tartalmazó réteg feküdt, ez utóbbit zárta 
a következő járószint, amely felett elhelyezkedő rétegbó1 
17. századi kerámia került elő. Az utóbbi réteget a legfelső 
járószint zárta, felette 18. századi kerámiát ta1talmazó fal 
on1lásrétege feküdt. Ahol az osztófalak a várfalhoz csat
lakoztak, a várfal külső oldalán ugyancsak másodlagosan 
épített támpillérek álltak. A várudvar felé kisméret(í 
szondában feltártunk egy a várfallal párhuzamosan futó 
falat, melynek alapozását egy hasonló irányú korábbi 
falra építették. A n1agasabb fal falazó habarcsa azonos 
az említett osztófalak és tán1pillérek falazó habarcsával. 
A visszabontott fal falazó habarcsa jól elkülöníthető mind 
a várfal, inind a tá1npillérek és osztófalak habarcsától. 
A vissza bontott falat nagy valószí naséggel azonosíthatjuk 
a Turco-féle 1560-as évek ábrázolásán e várrészen rajzolt 
épülettel. A felette elhelyezkedő fal által határolt és a 
várfalon kívül tán1pillérekkel n1egtán1asztott épületszárny 
alaprajzát Rómer Flóris, illetve Berg Károly rögzítette a 19. 
században, kiépülését az 1600-as évek elejére datáljuk. 

KOPPÁNY ANDRÁS 

15Li. Hajdúböszörmény. Bocskai tér 3. 
(Hajdú-Bihar megye) Kú, ú 
2007. november 5-30. között a telekre tervezett ingat
lan építése előtt végeztük el a megelőző feltárást. A kb. 

18 Torn1a István terepbejárási naplói. 1- VI. 1961-1965. Kézirat, 
MTA RI Adattára; 142. és 147. sz. l előhelyek. 
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700 n12-es területen félszáz újkori (17-19. sz.) régészeti 
objektun1ot tártunk fel. A területen két téglaépítéslf ház 
alapjai n1ellett újkori gödröket, vermeket és kutakat 
tártunk fel. Az agyagba ásott kerek, vagy négyzetes 
forn1ájú kutak oldalán fabélést, vagy vesszőfonást 
nem figyeltünk n1eg. A legjellegzetesebb régészeti 
jelenség a n1éhkas alakú verem volt, amelynek oldalát 
használat előtt kiégették. A lelóbelyen egyetlen külső 
ken1encét tártunk fel, platnija alatt újkori kerámiatö
redékek voltak. Az újkori kerá1niaanyag legnagyobb 
része fazekak és lábasok töredéke, néhány esetben a 
hozzájuk tartozó cserépfedő inaradványa is előkerült. 

Különlegesek azok a fehérre égett agyagból készült 
fazekak darabjai, amelyeket Gö1nörbó1, vagy Erdély
bó1 hoztak a városba. Több gödörbó1 került elő vörös 
és fehér kerámiapipa töredéke. A fé1nleletek között 
a rossz n1egtartású vastárgyak mellett bronzgylíszlfk, 
bronz pénzdarabok és ólom pisztolygolyók voltak. Az 
állatcsontok döntő többsége háziállatokból származik 
(fó1eg szarvasmarha), de néhány vadászott állat csontja 
is előkerült (pl. szarvasagancs) . Régi térképek segítsé
gével a terület pontosan beilleszthető lesz az újkori 
Böszörmény településszerkezetébe, levéltári források 
segítségével talán az egykori tulajdonosokat is sikerül 
n1egismerni . Célunk, hogy a régészeti, néprajzi és 
levéltári források segítségével egy újkori városi portát 
rekonstruálni tudjunk. 

HAJDÚ ZSIGMOND - D. SZABÓ LÁSZLÓ 

155. Hajdúböszörmény- Pród, Pródi-halom 
(Hajdú-Bihar megye) U, B, Sza , Á 
A régészeti szakirodalomból jól ismert halom a Hajdú
böszörn1ényró1 Görbeháza felé vezető út D-i oldalán 
található, Pród határában. A felszínen újkőkori cse
réptöredékek és emberi csonttöredékek jelentkeztek. , 
Feltárásunk célja az volt, hogy a halom ENy-i lábánál 
húzott szondával (2x12 m) megállapítsuk, a csőszhaln1i 
lelóbelyek sorába tartozik-e a tell. 

A kutatószelvény Ny-i felében a tellt övező árok , 
DNy-EK-i szakaszát n1etszettük át. Az árok lépcsőzete-
sen mélyült, szélessége 7-8 n1, alját 320 cm mélyen értük 
el. Betöltése egynemü volt, sok késő neolitikus kerámia
töredékkel és állatcsonttal. A szelvényben egy szarmata 
gödör és árokrészlet mellett 3, nagy valószínűséggel az , 
Arpád-korra keltezhető sírt bontottunk ki (az egyikben 
S-végű hajkarikával) . 

A Pródi-haln1on végzett kutatások beigazolták, hogy 
a csőszhalmi típusú tell települést árok övezte. A lelóbe
lyet a bronzkorban és a szarn1ata időszakban is lakták, , 
n1ajd az Arpád-korban templom körüli temető is létesült 
a dombon. Az egykori templon1 helyére utaló leletek 
nen1 kerültek napvilágra, valószín(íleg inár alapozása 
is elpusztult. 

A feltáráson a SZTE Régészeti Tanszékének hallga
tói vettek részt. 

FoDoR IsTv ÁN - RAczKY PÁL 

156. Hajdúnánás-Tedej, Nyakas- központ 
(Hajdú- Bihar megye) Sza 
2006-ban autópálya építéshez kapcsolódó földn1unkák 
közben egy római ezüstfibulát, egy feltehetően rón1ai 
ezüstpénzt és egy emberi koponyát találtak a területen. 
A fibulát átadták Rózsa Zoltánnak az orosházi Szántó 
Kovács János Területi Múzeum igazgatójának. 

A 1elóbely beazonosítását 2007. január 23-án végez
tük. A kapott térképvázlat alapján a helyszínelést az egy
kori Nyakas-központ területén kezdtük meg. A vizsgált 
felszín frissen volt szántva, jó észlelési körülményeket 
biztosított. A Nyakas-központba vezető n1líút mindkét , 
oldalán, az egykori gazdaságtól Ny-ra és E-ra eső lapos, 
sőt néhol a környező dombokhoz képest mélyen fekvő 
területeken egy nagy kiterjedésü, közepes intenzitású 
szannata település felszíni nyomait, leginkább kerá
n1ia- és paticsdarabokat találtunk. Az ezüstfibula elő

kerülésének helyén, a bekötőút K-i oldalánál húzódó 
árokban egy szarn1ata gödör foltját észleltük. A koponya 
és az ezüstpénz felb ukkanásának helyét nem tudtuk 
megvizsgálni. A korábban megtalált leletek alapján egy 
szar1nata temető előkerülését vártuk, de ezt a felszíni 
nyon1ok nem erősítették meg. A lelóbely 500 m széles, 
600 m hosszú, ÉNy-DK irányú. 

Munkatársak: Balogh Csaba ásatási technikus és 
Bocskai István. 

15 7. Hajdúsámson, Kovács-tanya 
(Hajdú-Bihar megye) Á 

SZOLNOKI LÁSZLÓ 

2007. február 27. és március 9. között próbafeltárást 
végeztünk a leendő ipari park területén. Egy 5x80 m-es , 
E-D-i irányú árkot nyitottunk a terület legmagasabban 
fekvő részén. A kutatóárokban 5 régészeti objektumot , 
tártunk fel. Egy Arpád-kori lakóház inaradványait, 3 
valószín(íleg a településhez tartozó árkot és egy gödröt. , 
A ház 2,5x3,5 m-es, téglalap alakú, E-i és D-i oldalainak , 
közepénél egy-egy szelementartó cölöp helyével, EK-i 
sarkában szögletes kemencével, melynek jól kitapasztott 
tüzelőtere volt. A gödör kerek, 2 n1 átmérőjü, lefelé , 
tölcséresen sz(íkülő, E-i oldalán hozzá kapcsolódó lejá-
rattal. Vastag átégett rétegeket találtunk benne. A feltárt 
objektumokban talált leletanyag alapján, a falu kora a 
13. századra tehető. 

SZABÓ LÁSZLÓ 

158. Hegyeshalom, Országúti-dű lő 1. lh. 
(Győr-Moson-Sopron megye) R, B, Ró, Á 
2007. április 10-25. között kutatóárkos technikájú próba
feltárást végeztünk a fent jelölt területen. A terepbejárá
sokból lokalizált 4,5 ha kiterjedésü lelóbelyen 3 hosszanti 
és több keresztárok kialakításával 3000 m2-t kutattunk. 
Az objektumokat 2006 augusztusában mértük fel, akkor 
114 objektun1ot határoztunk ineg. Az idei feltárás során 
a gépi földmunkákkal részben lefedett területen néhány 
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objektun1 visszaazonosítására nem kerülhetett sor, újabb 
finom nyesésck során azonban a megis1nert objektumok 
szán1a 127-re emelkedett. A feltárás során bebizonyoso
dott, hogy - korábbi vélen1ényünkkel ellentétben - neo
lit telepobjektumok nincsenek a területen, ám tagoltabb 
a rézkori horizont, a don1ináns lengyeli kultúra inellett 
a Balaton-Lasinja-kultúra emlékanyagával is számol
hatunk. A rézkorhoz kapcsolható n1ind a két nagyobb 
gödörko1nplexum. Két gödörbó1 bronzkori leletanyag is 
előkerült, a mészbetétes edények kultúrájának cserepei, 
illetve egy kő öntőforma-töredék, amely feltehetően 
bronzbalta készítésére szolgálhatott. Bár a kibontott 
objektun1okban római kisleleteket nen1 találtunk, az 
objektumok egy kis csoportjának jól elkülöruthető tömör 
agyag betöltése feltehetően összekapcsolható a felszíni 
terepbejárásokból megismert 3-4. századi leletekkel. 
A lelóbelyet Ny-K-i irányban átszelő árokrendszerek , 
az Arpád-kori falu telekosztásához illeszkedhettek, az 
objektun1típushoz képest gazdag leletanyag 12. századi. 
Nem igazolódott, hogy lelóbelyünkön sírok lennének, 
a Ny-K-i tájolású téglalap alakú objektumfoltok újkori 
vermeket jeleztek. Lelóbelyünk a próbakutatás szerint 
legalább négy fázisú telep, an1elynek eddig hozzávető
legesen 7o/o-át ismerhettük n1eg. 

159. Hejőbába, Nagytemető-dűlő II. 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Sza, Á 

, 
ASZT AGNES 

2007. október 10-én helyszíni szemlét végeztünk a te
lepülés szélén, a Sajószögedre vezető út K-i oldalához , 
kapcsolódó szántóföldeken, az Alon1-zugi csatorna és a 
sajószögedi út között. Az érintett területen, a 032/1-12 
hrsz. földeken, a település rendezési tervében is n1eg
j elölt, ismert régészeti lelőhely található. E terület 
legdélebbi parcellája szántott területen közepes felszíni , 
leletsűrűséget mutató, Arpád- és római császárkori 
régészeti leleteket gyCíjtöttünk. A korábban meghatáro
zott régészeti lelónely a helyszíni szen1le során vizsgált 
területre bizonyosan kiterjed. 

A leletek a n1iskolci I-Ierman Ottó Múzeun1ba ke
rültek. 

160. Hejőkürt, Hejő-part 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U 

P USZTA I TAMÁS 

2007. n1ájus 17-én terepbejárást végeztünk a Nen1es
bikk-Hej őkürt-Oszlár-Tisza palkon ya-Tisza ú jváros 
között húzódó tervezett szennyvízelvezető vonalán. 
A terepbejárás során Hejőkürt területén neolit lelóbelyet , 
találtunk a Lidl Logisztikai Központtól E-ra. Valószínú1eg 
a Lidl-áruház helyén folytatott megelőző régészeti feltá
rás során előkerült lelóbelycsoporthoz tartozik. 

Munkatársak: I-Iajdú Melinda, Lengyel György, 
Szolyák Péter. 

LENGYEL GYÖRGY 

161 . Herceghalom, Pátyi-domb 
(MRT 7. k. 1 /38 lh.) 
(Pest megye) Ró 
A Pest tv!egyei Múzeun1ok Igazgatósága a Zsámbék
Herceghalo1n közötti gázelosztó-vezeték nyomvonalán 
régészeti szakfelügyeletet végzett 2007 nyarán. A n1un
kakezdést sajnos már csak a nyon1vonal kiásása s a 
vezeték lefektetése után jelentették be, így a régészeti 
jelenségek nyomait többnyire a kidobott földben találtuk 
1neg. Rón1ai épületnyomok, tegulák, kövek s kerámiatö
redékek kerültek elő, a Kr. u. 2-3.századból. 

ÜTTOMÁNYI KATALIN 

162. Herencsény, Kossuth utca 88-90. 
(Nógrád megye) 1 
2007. július 28-án helyszíni szen1lét tartottam rendőr
ségi értesítés nyomán, mert a 88-90. számú ház hátsó 
kertjében embercsontokat találtak. Ez a telekrész 
gyakorlatilag egy erősen erodált domboldal, ahol az 
intenzív mezőgazdasági mCívelés és az erózió n1iatt n1ár 
az alapkőzetet szántják. A szántásban sok apróra tört 
emberi csont volt, melyek több eltemetetthez tartoz
tak. A környéken a szántást átvizsgáltuk, de a további 
csonttöredékeken kívül sen1milyen n1ás lelet nem került 
elő. Az egykori temető kiterjedését sem tudtuk 1negha
tározni, mert a szomszédos telkek vagy el voltak kerítve, 
vagy elhanyagoltak voltak, így felszíni n1egfigyelést nem 
tudtunk végezni. 

163. Hernád, Dongó 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 

BÁCSMEGI GÁBOR 

2007. szepten1ber 10-én helyszíni szemlét végeztünk 
a Vizsoly-Hernádcéce közötti közút Hernád felé eső , 
részén, a Dongó határrészben. A Szerencsi AG telep-, 
helytó1 E-ra eső szántóföldön kis felszíni lelets(ír(íséget 
mutató, kora bronzkori kerámiatöredékek jelezte régé
szeti lelóbelyet találtunk. Kiterjedése a szántóföldet fedő 
növényzet n1iatt ne1n volt pontosan meghatározható. 

A leletek a miskolci l-Iern1an Ottó Múzeun1ba ke
rültek. 

tv!unkatárs: Nagy Dezső. 
PUSZTAI rf AMÁS 

16Li . Hernádbüd, Kender-földek „ 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0 
2007. április 18-án Gibárt és Hernádbüd között, a Iler
nád 1nagaspartján vezető országút és a r-Iernád között , 
közvetlenül a hernádbüdi lakóházaktól E-ra elterülő 
szántóföldön, a szántásban világos, felszíni foltokban, 
kis felszíni leletsűrűséget mutató őskori kerámiatöre
dékeket találtan1. A teljes régészeti lelóbely kiterjedését 
nem lehetett pontosan meghatározni. 

PuszTAI 1'Arv1Ás 
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165. Héhalom, Templomdomb 
(Nógrád megye) B, Kö 
A temető feletti Templomdombon 1992-ben helybeli 
fiatalok a középkori templon1 alapfalai közé ástak, sírok 
és őskori leletek is előkerültek.19 1993-ban Majcher Tan1ás 
leletmentő ásatás keretében a falak egy részét feltárta és 
megállapította, hogy a falakat a bronzkori hatvani kultú
ra telepének rétegeibe alapozták.20 1994-ben Kató Sára , 
5x5 méteres szelvényt nyitott a do1nbtető ENy-i részén. 

19 10\TÓ S.: RégFüz. Ser. l. No. 46. Budapest 1994, 96. 
20 KATÓ s.-MAJCI!ER T .: RégFüz. Ser. l. No. 47· Budapest 1996, 

65-66. 
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HEHAL Olvf- TElvlPL0/1100.'vfB 
~rte: NoWi<i Gyu/o ?(t07. 

Rojzolto: ll<>vÓk i Gyv:linl 

Öt egymás alatti ház részleteit, padlószinteket tárt fel a 
hatvani kultúrából, 3 m mélyen érte el az őshumuszt.21 

Ugyanakkor Majcher Tamás folytatta a templom n1a
radványainak a feltárását. A kerítőfal egy része ismét 
előkerült. 22 

2003-ban Sün1egi Pál és Bácsmegi Gábor régésze
ti-geológiai vizsgálat keretében közel 1,5 km hosszú 
talajfúrás-szelvényt alakított ki ÉK-DNy irányban: 10 
inéterenként fúrtak le, két, védeln1i célt szolgáló mes-

21 KATÓ s.-MAJCHER T.: RégFüz. Ser. r. No. 48. Budapest 1997, 
79-80. 

22 :tvlAJCHER T.: RégFüz. Ser. 1. No. 49. Budapest 1997, 90. 
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terséges árkot állapítottak n1eg. A Templomdon1bot 
körülvevő bel ső árkot 350-400 m hosszúnak, 2-2,5 m 
n1élynek n1utatták a fúrási eredn1ények. Ettó1 távolabb 
egy külső árkot is kimutattak, ennek hosszát 2 km-re 
becsülték, a leírás szerint félkörívben fogja át a domb 
környékét, rnél ysége 4 tn. Az általa befogott terület kb. 
5- 6 ha. Ezen belül a hatvani kultúra 2-3 m vastag tell 
telepének a rétegei inutatkoztak. Ebben az előzetes 
közlc.ményben vázlatos rajzokban n1utatták be az ered
n1 ényekct.2:1 

2006. noven1ber 8-án Jankovich-Bésán Dénes, Nagy 
Levente és Tankó Károly társaságában bejártam a lelóbe-
1 yet. A területet 2007. január és február hónapokban 
mérten1 fel. (Az illusztrációt lásd a 225. oldalon!) 

A Templomdomb közvetlenül a temető felett emel
kedik. Szabálytalan kerek alaprajzú, környezetébó13- 4 
n1-re magasodik ki . Felszíne lapos, oldala köröskörül 
meredek. A Ny-i és K-i oldalában egy-egy bemélyedés, 
egykori feljáró utak nyon1ai. Északi szélébe egy nagyobb 
gödör n1élyedése nyúlik be. A plató közepén kőfeszület 
áll, mellette sírkő 1848-as évszámmal. A dombtető D-i 
széléhez közel HP-kő áll (181,3 m) . 

Keleti széle mellett 27x17 n1 nagyságú, szabály
talan alaprajzú terület erősen bolygatott, n1ellette két 
egyenes árokkal, a középkori ten1plon1 feltárásának a , 
helye. Az egyébként sík plató E-i széléhez közel van 
még egy kerek n1él yedés. A don1btető pereme körbe 
élesen mutatkozik, több helyen 10-20 cn1-re kimagaso
dik, valószínűleg a körítőfal nyon1a, amelyet Majcher 
Tatnás említ. 

A don1b pereme alatt, 2- 3 méterrel alacsonyabb 
szinten, a domboldalban erősen elmosódott, de jól fel
ismerhető terasz fut körbe, an1ely csak az említett két 
bemélyedésnél szakad meg. A terasz rézs(íjének alja a 
don1b aljáig ér le, innen n1ár a sík szántóföld, illetve 
a temetőkerítés melletti füves terület kezdődik. A K-i 
domboldalban az említett terasz felett van még egy rö
vid, 10 n1 hosszú kis külön terasz. A dombtető átn1érője 
É-D irányban 65, K-Ny irányban 62 m. Jelenlegi for
máját bizonyára a középkori ten1plommal kapcsolatban, 
vagy talán újabb korban alakították ki . , 

A domb ENy-i alja a temető kerítésénél végződik . 

A temető területe, amely az őskori telep része lehetett, 
kissé szabálytalan téglalap alakú, drótkerítés veszi kör
be. A sírok iniatt az eredeti felszín sokat változhatott, 
nagy vonalakban azonban n1egőrizte a domb alakját. 
A don1btető eredeti szélét a halottasház, a kis kápolna és 
az ezekkel egy vonalban kiugró rézslís tereplépcső jelzi. 
Ettó1 a vonaltól lefelé hirtelen n1eredekké válik a terület. 
A te1netőnek a Templon1domb felé eső fele teljesen 
sík. A temetőkerítésen kívül K felé a do1nboldal törés 

23 Régészeti Kutatások Magyarországon - Archaeological lnvestiga
tions ín Hungary 200). Budapest, 2004. 230.; BÁCSMEGI G. - Sü
MEGI P.: Héhalom-Ten1plon1domb bronzkori teli geoarchaeológiai 
vizsgálata. Com.ArchHung 2005. 167-174. 

nélkül folytatódik, a DNy-i oldalon azonban meredek 
rézs(í kíséri kívülró1 a kerítést, n1ajd itt is a szántóföld 
következik. Az ásatások, a talajfúrások és a két árok 
helyének a rajzba való beszerkesztése a részletrajzok 
alapján késóbbi feladat lesz. 

166. Hollád, Holládi csomópont 
(Somogy megye) B 

NOVÁKI GYULA 

2007 áprilisában régészeti felügyeletet láttunk el az 1vl7 
autópálya építése közben a Holládi csomópont C-ágában, 
ahol öt régészeti objektum került elő, n1elyek a középső 
bronzkori kisapostagi kultúra leletanyagát őrizték meg. 
A leletanyag döntő része kerámiatöredék, kevés patics, 
állatcsont, kőeszköz került elő. Az objektumok két cso
portban helyezkedtek el, egymástól kb. 150 m-re. 

Munkatársak: Balla Krisztián, Cserép Tamás, Fe
rencz Bálint és Nyári Zsolt. 

167. Hollád, körforgalom 
(Somogy megye) U, R, B, Á 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

A területen körforgalom és az ehhez kapcsolódó út
korrekció megépítésére került sor. Ennek n1unkálatait 
felügyeltük, an1inek során a felszíntó1 80-100 cm-re 
objektumokat észleltünk, n1elyeket 2007. augusztus 6. 
és szepten1ber 21 . között tártunk fel. 

A körforgalom területén egy a 10-11 . századra 
datálható település néhány maradványát: egy előtér
gödörrel és csak gyengén átégett tlíztérrel rendelkező 
tüzelóberendezést, egy lekerekített sarkú téglalap alakú, 
két ágasos, szele1nenes szerkezet(í épületet és egy biz
tosan, két feltételezhetően erre az időszakra datálható 
gödröt találtunk. Két őskori, a dunántúli vonaldíszes 
kultúra időszakából szárn1azó objektun1 is volt ezen a 
területen. 

Ettó1 a területtől j elentősen északabbra, az út-, , , 
korrekció EK-i és ENy-i oldalán egy késő Arpád-kori, 
13-14. századi település maradványait találtuk meg: 44 
objektum biztosan, kb. 30 feltételesen erre a korszakra , 
tehető. A területtó1 EK-re régészeti lelóbely található 
(Balatonszentgyörgy, Aln1ási úti dCilő 3.), ahol elszórt 
településnyomok voltak ebből a korszakból. Ettó1 még 
délkeletebbre igen nagy mennyiségtí kerámiát talál
tunk a terepbejárás során. Megállapítható, hogy nagy 
kiterjedésű középkori lelóbelyró1 lehet szó, amelynek 
változó intenzitása - a középkori településszerkezet 
sajátosságai mellett - erős lekopottságának köszönhető. 
A körforgalom területén lévő nagyszámú, sCírűn elhe
lyezkedő, de sekély objektum erős lekopottságra utal. 
A középkoriak mellett néhány őskori objektun1 is volt 
ezen a területen. Három objektun1 a lengyeli kultúra, egy 
a Somogyvár-Vinkovci-kultúra időszakára keltezhető. 

A terület déli részén, az útkorrekció DNy-i és DK-i 
sarkában őskori objektun1ok kerültek elő. Ezek jelen-
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tős része a dunántúli vonaldíszes kultúra időszakára 
datálható. Néhány kisebb-nagyobb gödör mellett egy 
nagyméretű, szabálytalan alakú objektun1ot találtunk 
ebbó1 az időszakból. A lengyeli kultúra időszakához több, 
viszonylag sok leletanyagot tartalmazó gödör tartozott. 
Egy objektum a késő bronzkorra, a késő halomsíros-kora 
urnamezős időszakra datálható. Találtunk egy zsugo
rított őskori sírt is, an1elynek pontos kora - melléklet 
hiányában - nem volt n1egállapítható. Előkerült egy nen1 
szabályosan elten1etett, csak gödörbe dobott, szintén 
isn1eretlen korú csontváz is. 

Munkatársak: dr. Honti Szilvia, Németh Péter régé
szek, Ambrus Edit, Balla Krisztián, Cserép Tamás, Gál 
Zoltán, Nyári Zsolt technikusok. 

168. Hortobágy határa 
(Hajdú-Bihar megye) U, R, Sza, N 

MOLNÁR ISTVÁN 

A Hortobágyi Nemzeti Park 72 km elektromos légkábclt 
cserélt földkábelre a „Natura 200011 program keretében. 
A tervezett nyomvonal több régészeti lelóbelyet érintett 
a település határában. A térinformatikai méréseket és 
feldolgozást az Archeodata Bt. végezte. , 

Halastó: A Hortobágy-folyótól K-re, az Ohati-tavak 
és a Hortobágyi-halastó által bezárt különösen védett 
ősgyep területén 2007. szeptember 24-28. között végez
tük a feltárást. A kivitelezési munkák közben az érintett 
szakaszon 10-12 sötét objektum foltját észleltük a ká
belárok oldalában és sok őskori/neolit kerámiadarabot, 
állati csontokat találtunk a kitermelt földben. A nyom
vonal közel 300 m hosszan haladt keresztül az újkőkori 
telepen. Feltártuk a telep 8 objektun1át, melyek közül 
7 gödörnek, 1 kútnak bizonyult. A 3 n1 átmérőjű, kerek, 
befelé szCíkülő falú kútnál semmiféle tartószerkezetet 
nen1 tudtunk megfigyelni. A gödrök változó mélységCíek 
és méretCíek voltak, két esetben vörös, átégett réteget 
lokalizáltunk. Leletanyaguk nagyon gazdag, rengeteg 
kerámiatöredéket, állatcsontot, paticsdarabot, kerámia
orsógombot, obszidiánt találtunk. 

Kungyörgy-puszta: A 33. sz. m(íút D-i oldalától 30 
m-re, 2007. július 23. és szeptember 11. között végez
tük a feltárást. A leló11ely védett legelőn helyezkedik el 
egy hosszan elnyúló alacsony földháton. A kivitelezési 
munkák közben 30-40 sötét objektum foltját észleltük a 
kábelárok oldalában és sok római császárkori (szarn1ata) 
kerámiadarabot, állati csontokat és paticsot találtunk a 
kitermelt földben. A nyomvonal közel 600 m hosszan 
haladt keresztül a szarmata telepen. Feltártunk egy ne
olit, 1 rézkori, 133 szarmata objektumot. A megfigyelt 
jelenségek közül 2 sír, 4 épület, 2 nyílt tCízhely, 2 árok, 
21 cölöplyuk és 101 gödör. A neolit cölöphely 0,8 m 
nagyságú, kerek, sekély, egyenletes aljú és egyenes falú. 
Az egyik sír rézkori, melyet egy szarmata inéhkas alakú 
gödör elvágott. A kerek sírgödörbe helyezett zsugorí
tott csontváz koponyája és két sípcsontja inaradt meg, 
mellékletként két edényt és ételáldozatot tettek a halott 

mellé. A szarn1ata lakóházak félig földbe mélyített, fel
n1enőfal nélküliek. Formájuk négyzetes, alapterületük 
kb. 2-4x4-6 m, kemence nyomát nem észleltük, de a 
padlón mindig jól n1egfigyelhető volt a nyílt tűzhely 
erősen kiégett nyon1a, egyes lakóházak padlójában kü
l önböző méret(í karólyukakat figyeltünk meg, melyek 
a tetőszerkezetet tartották. A házak betöltésében kevés 
leletanyagot találtunk: edénytöredékct, állatcsontot, 
patics és vaseszközök töredékét. Az objektumok leg
nagyobb része n1éhkas alakú gödör, n1elyek általában 
1-2 111 átn1érőjCíek és 0,4-2 m mélyek voltak. Néhány 
gödör alján vörös, átégett réteget találtunk, ezekben az 
objektumokban az állatcsontok aránya n1egnőtt. A te
lepülésen előkerült leletanyag összetétele nagyjából 
megegyezik a hasonló korú falvak szokásos leleteivel. 
A kerán1ia legnagyobb részét a különböző n1éretCí, kézi 
korongon készült, hon1okkal soványított fazekak töre
dékei alkotják. Formájuk és n1éretük nagyon változatos. 
A kisn1éretCí pohárkától a hon1bárig minden megtalál
ható. Színük a vörösessárgától a barnán át a szürkéig , 
változott. A két árok E-D-i irányú, sekély, rézs(ís falú 
és egyenetlen aljú. A valószínCíleg rabolt szar1nata fér-, 
fi.sír D-E-i tájolású, nyújtott csontvázas volt, melynek 
nagy részét megsemmisítették. A jobb felkar és a bal 
lábszárcsont n1aradt a helyén. A sírgödör lekerekített 
sarkú, téglalap alakú, sekély volt. Melléklete: a lábánál 
kisméretű edényke és a kitermelt földhányóból vastárgy 
és bronzfibula töredéke. , 

Szettyénes-major: A 33. sz. n1Cíút E-i oldalától 50 , 
m-re, a Hortobágyi AG elhagyott, leégett területén 
2007. szeptember 14-24. között végeztük el a feltárást. 
A lelóbely védett legelőn helyezkedik el, egy alacsony 
földháton. A kivitelezési munkák közben 30-40 sötét 
objektun1 foltját észleltük a kábelárok oldalában és sok 
szarmata kerán1iadarabot, állati csontokat és paticsot 
találtunk a kitermelt földben. A nyomvonal közel 300 m 
hosszan haladt keresztül a lelóbelyen. Feltártunk 13 
neolit, 20 szar1nata és 4 népvándorlás kori objektun1ot. 
A n1egfigyelt jelenségekbó1 11 cölöplyuk, 1 rövid árok, 
2 épület, 1 kemence, 1 nyílt tCízhely és 21 gödör. Az 
egyik népvándorlás kori gödör funkciója kérdéses, n1ely 
1,3x1,6 m nagyságú, négyzetes alakú, változó mélységű, 
melyben rendszertelenül lemélyedéseket találtunk és 
a gödör alján tCízhelynyon1okat észleltünk. Leletanyag 
nund a három korból szegényes: kevés kerámiatöredék, 
állatcsont, paticsdarab, vaseszköz korrodált darabja, 
őrlő- és fenó'kő. 

KOLOZSI BARBARA 

169. Hosszúhetény, római katolikus templom 
(Baranya megye) Kú 
2007 folyamán régészeti felügyeletet végeztem a sek
restye felújítási munkálatainál. A sekrestye bővítésének 
alapárkában korábbi épület maradványát, vagy egyéb 
régészeti objektumot nem találta1n. A sekrestye szenny
vízvezetékének ásott árokban jól látl1ató volt, hogy a 
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felső 30- 50 crn vastag, törrnelékkel kevert réteg itt is egy 
feltöltés, tereprendezés során került ide. Megközelítően , 
a tern plorn J)-i f'alának vonalában egy ENy-DK-i irányú 
fal alapozúsi árkát lehetett n1egfigyelni. A kiszedett 
alapozás helyén csak fehér habarcsos törn1elék volt. 
J\z alapozási úrok egy korábbi épület (templon1?) része 
lehet, en nek korílra utaló lelet azonban ne1n került elő. 
!\. szcnnyvízvczeLéknek ásott árok D-i felében a felszín 
közeli rétegekből több sírkő töredéke került elő. A rajtuk 
16vé5 évszúmok az 1850-es évekbó1 valók. A helybeliek 
cltnondása szerint a szomszédos ház kertjében is kerül
tek elő en1bercsontok. A falu 18-19. századi temetője 
ezek szerint a templomtól D-re volt. A templommal , 
p~1rhuzan1osan ásott vízvezetékárokban a sekrestye E-i 
fala melletti erősen n1észhabarcsos rétegek ne1n folyta
tódtak. A felső hun1uszos réteg ugyanolyan volt, mint 
an1it az eddigiekben n1ár n1egismertünk. A sekrestyétó1 
8,31 111-re Ny-ra azonban egy emberi koponyát talál
tunk. A koponya felső részét sértette n1eg a munkagép. 
A kevert sárgásbarna tön1ött föld és a koponya arra utal, 
hogy ezen a részen is temető volt egykoron. Ettó1 több 
sírt nen1 találtunk. Nle11éklet hiányában a temető korát 
nen1 lehet nieghatározni. , 

Szondázó falkutatásra a sekrestye E-i oldalán és a 
ten1 plom hajójának ablakainál került sor. A sekrestye , 
E-i oldalán arra kerestünk választ, hogy eredetileg 
volt-e ezen a részen ablak, vagy esetleg ajtó. f\z épület 
boltozata és meglévő nyílásrendszere erre nem utalt. 
Semmilyen korábbi nyílásra utaló nyomot nem talál
tunk, a falszerkezet teljesen egységes volt. A fal törtkóbó1 
készült, hosszabb-rövidebb téglakiegyenlítő sorokkal. 
A ten1plon1 ablakainál a tervezett keretcsere kapcsán 
arra kerestünk választ, hogy a meglévő nyílásokon tör
tént-e korábban vala1nilyen átalakítás, vagy beszlíkítés. 
t\ falkutatás során bizonyítottuk, hogy az ablaknyílások 
eredetiek, átalakítás nen1 történt. Az ablakok rácsai a 
ten1plon1mal egykorúak. 

1 70. Hódmezővásárhely, Barattyos 
(Csongrád megye) Sza, Á 

GERE LÁSZLÓ 

2007 decemberében próba- és megelőző feltárást végez
tünk a tervezett kerékpárút nyomvonalán (a 45. sz. főút 
mellett a 43+585-49+801 kn1-szelvények között) . 

137. sz. lh.: A lelóbely a Lázár-tanyától DNy-ra találha
tó, kb. 200 m-re, egy ÉK-DNy-i irányban húzódó, környe
zetébó1 jelentősen kien1eLkedő dombvonulaton. A don1bot , 
n1egközelító1eg E-D-i irányban inetszi a 45. sz. főút. 

A hun1uszolás során kiderült, hogy a lelóbelynek a 
kerékpárút nyomvonalába eső szakasza jóval hosszabb a 
felszíni leletek alapján feltételezett 40 n1éterné1. Össze
sen 161 n1 hosszú, 2,6 m széles felületet humuszoltunk 
le. A lelónelynek 132 n1 hosszú szakasza esett a kerék
párút nyomvonalába. A 343 m2-nyi felületen viszonylag 
intenzíven jelentkeztek egy szarmata kori település 
objcktun1ai, n1elyek közül 30-at tártunk fel (élelen1tároló 

és hulladékgödröket, cölöplyukakat és árokrészleteket). 
Kerámiatöredékek (köztük római import terra sigillata 
töredékek), állatcsontok, a feltehetően a közelben álló, 
de nem a kerékpárút nyomvonalába eső egykori épüle
tekre és kemencékre utaló paticsok és tapasztásdarabok, 
továbbá egy őrló'kő és egy fenó1<ő töredéke került elő. 

504. sz. lh.: A lelóbely a volt Rákóczi 'fsz. központ
jától DK-re kb . 1 kin-re, a Böde-tanyától DK-re kb. 400 
m-re ta lálható, egy megközelító1eg Ny-K irányban 
húzódó, környezetébó1 jelentősen kien1elkedő don1bon. 
A domb Ny-i felén húzódik keresztül, megközelító1eg , 
E-D-i irányban a 45. sz. főút. A kerékpárút közvetlenül 
a főúttól Ny-ra 1-2 n1éterre fog épülni, nyomvonalá
nak szélessége 2,6 m. A lelóbelynek a főút inelletti, 
a kerékpárút nyon1vonalába eső része 0,5-1 méterrel 
alacsonyabb a domb többi részénél. A feltárás során , 
345 m2-nyi régészetileg fedett területen egy Arpád-kori 
település 15 n1aradványa került elő: egy félig földbe 
inélyített épület a hozzá tartozó ke1nencével, gödrök, 
cölöplyukak és árokrészletek. Az objektu1nokban kis 
n1ennyiségCí leletanyagot (kerámiát, állatcsontot, pati
csot és egy orsókarika töredékét) találtunk. 

TÓTH KATALIN 

. 
1 71 . Hódmezővásá rhe ly , Bodzási út 
(Csongrád megye) U, B, Sza, Á 
2007. szepten1ber 27-én régészeti felügyeletet végeztünk 
a 4105 tanya villamosenergia-ellátásához kapcsolódó 
földn1unkák során. A munkálatok helyszíne közvetlenül 
a Bodzási út D-i széle mellett található, a betonút D-i 
szélétó1 kb. 4 m-re tervezik felállítani a 3 villanyoszlopot. 
Az oszlophelyek területén objektuin, régészeti jelenség 
nem n1utatkozott. Az úttól távolabb, a Bodzási út és a 
csatorna közötti területen a felszínen kis mennyiségCí új-, 
kó'kori (Körös-kultúra) és Arpád-kori, valan1int nagyobb 
n1ennyiségíí késő bronzkori és szarn1ata kori cserepet 
figyeltünk n1eg, azonban ezt a területet a földn1unkák 
n1ár ne1n érintették. 

Munkatársak: B. Nagy Katalin, Csordás László. 
rfÓTH KATALIN 

172. Hódmezővásárhe ly, Kopáncs 
(Csongrád megye) 
A 47. sz. főút tervezett szélesítése és a Gyúló-főcsatorna 
ehhez kapcsolódó áthelyezése miatt terepbejárást ta1tot
tunk a földmunkák által érintett területeken. A bejárás 
során azonosítottuk a korábbi kutatások (terepbejárás, 
részleges feltárás) alapján ismert Kopáncs, Olasz-tanya 
lelónelyet. A korábbi feltárás szelvényének környékén, 
jó n1egfigyelési körühnények között, kevés középső réz
kori kerámiatöredéket gyűjtöttünk. Az adattári adatok 
alapján is1nert Kopáncsi csárda, Nagysziget leló11elyet, 
viszonylag jó megfigyelési körülmények mellett sem 
tudtuk felszíni jelenségek alapján azonosítani. 

R EMÉNYI LÁSZLÓ 
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1 73. Hódmezővásá rhely, Kútvölgy 
(Csongrád megye) Sza, Ge, Á 
2007. május 14-17. között próbafeltárást végeztü nk 
a VIII. sz. homokbányában (0510/ 23 hrsz.). A terület , 
Hódmezővásárhely EK-i határában, az Orosházára 
vezető vasútvonal és a Kútvölgy-Kakasszéki-csatorna 
által közrezárt területen található. A csatorna partján 
Vályi Katalin már 1977-es terepbejárása során talált 
l előhelyeket. Bende Lívia és Lőrinczy Gábor 2004. 
március 4-én végzett helyszíni sze1nléjük során meg
állapították, hogy a felszíni leletek arra utalnak, hogy 
a bánya teljes területe régészeti lelóbely. Ugyanezt 
állapítottuk meg Vályi Katalinnal a 2006. decen1ber 
12-én végzett helyszíni szemlénk során. A bányatelek 
területén több-kevesebb intenzitással (helyenként 
sCírűn, helyenként elszórtan) jelentkeztek a felszíni le-, 
letek. A bányatelek EK-i részén erőteljesen kien1elkedő 

don1bon nagy s(írűségben jelentkeztek egy szarn1ata 
kori település nyon1ai. A bányatelek területén húzódó 
n1élyedéstó1 (egykori kis vízfolyásmedertó1) távolodva 
kisebb szá1nban kerültek elő szarmata kori és gepida 
településre utaló leletek. Néhány lelet (pl. embercsont 
és üvegpohár töredéke) arra utalt, hogy a területen fel-, 
tehetően szar1nata kori és talán Arpád-kori ten1etővel 
is szán1olnunk kell. 

A próbafeltárás célja a bánya területén lévő lelóbely 
pontos lehatárolása és intenzitásának felmérése volt. 
A próbafeltárás területét (összesen 10 OOO m2-t) azon 
a részen jelöltük ki, ahol a felszínen a legkisebb inten
zitással jelentkeztek a leletek. A már kitern1elt VI. sz. 
homokbánya határa n1entén egy 300x14 n1-es felületet 
és ennek a kutatósávnak a DK-i széléhez csatlakozva 
egy 80x69 n1-es felületet. Már az első napon eló1<erült 
5 szannata kori objektum: két szögletes árokkal kerített 
te1netkezés és egy árokrészlet, n1ely feltehetően szintén 
egy sírt kerítő árok részlete lehet. A sírokban gyöngyö
ket, orsógon1bot, edénymellékletet, vaskést és vascsatot 
találtunk. A sírokat kerítő árkokban is eló'kerültek szar
n1ata kori cseréptöredékek. 

Tehát n1ár az első napon egyértelinCívé vált, hogy 
a bánya teljes területe fedett régészetileg. Azon a te
rületen került elő a szarmata kori temető, amelyen a 
felszíni bejárás során kis intenzitással jelentkeztek a 
régészeti leletek. 

A leletanyag a hódmezővásárhelyi Tornyai János 
Múzeum és Közn1űvelődési Központba került. 

171.t. Hódmezővásá rhely, Szegfű utca 
(Csongrád megye) Sza , T ö 

TÓTH KATALIN 

2007. július 3. és augusztus 18. között próba- és n1egelőző 
feltárást végeztünk a tervezett sportcsarnok és mélyga
rázs építési területén (Hrsz.: 12841/ 2) . 

Először próbafeltárást végeztünk 2007. július 3-4-
én. A területen hosszában két 3 m széles kutatószel
vényt humuszoltunk le és nyestünk 1neg. Ennek során 

n1indkét kutatószelvénybcn nagy számban jelentkeztek 
kü lönböző objektumok foltjai, nyesésükl<or török kori 
kerámiatöredékeket, állatcsontokat, tégladarabokat ta
láltunk. Egyérteln1űvé vált, hogy a területen egy török 
kori település maradványa található, így a tervezett 
beruházás teljes építési területén n1egelőző feltárással 
folytattuk a kutatást. 

/\ 1neg;előző feltárást 2240 in2-es felületen (a pró
ba- és a megelőző feltárás teljes területe 2576 m2 volt) 
2007. jú lius 9. és augusztus 18. között végeztük el. Az 
előkerült 181 objektu1n többsége egy sűr(í, intenzív, 
ki 111agaslóan gazdag leletanyagot tartalmazó török kori, 
Kr. u. 16- 17. századi település maradványa. A török 
kori településhez tartozóan feltártunk 3 földbe mé
lyített, agyagfalú, cölöpszerkezetes épületet, melyek 
fel tehetően egy gazdasági egységet alkottak a terület 
legmagasabb fekvésCí középső részén, egy árokkal elke
rített területen belül. Környezetükben nagy szán1ban 
kerültek elő jellegzetes 1néhkas alakú gabonatároló ver
mek, valamint néhány nagyn1éretCí (5-7 n1 átn1érőjű), 
igen n1ély (2- 3 n1), szabálytalan alakú, valószínűleg 
agyagkitermelésre használt gödör. Szintén valan1i
féle fedett gazdasági építmény lehetett az elkerített 
területen belül egy lekerekített sarkú téglalap alakú, 
lejtős oldalú, egyenes aljú gödör, aljának közepén és , 
E-i szélénél félkörívben elhelyezkedő cölöplyukakkal, 
n1elyek közül az egyikben famaradványt is találtunk. 
A terület D-i szélén Ny-K-i irányban 33,6 m hosszan 
végighúzódó széles (3-4 111) 1 mély (1-1,5 m) árok is 
a tö rök kori telephez tartozhatott. Talán annak egy 
bizonyos részét keríthette, erődíthette. A török kori 
objektun1okból rendkívül nagy inennyiségCf, gazdag 
leletanyag került elő: különböző asztali, főző- és tároló
edények, kályhasze1nek, változatos forn1ájú és díszítésű 
cseréppipák, állatcsontok, paticsok, téglák, üvegtárgyak, 
vasból készített lószerszán1ok (kengyel, zabla, patkók) 
és egyéb használati tárgyak (béklyók, szögek, vasalások, 
kések stb.), bronztárgyak (kis bronzedényke, hajtűk) 
és 3 pénzér1ne. Külön ki kell emelnünk a nagyszán1ú 
faragott csontnyel ű vas kést, valamint egy díszített 
gyöngyházborítású markolatú vaskést, n1elyek a török 
kori kéz1n(ívesipar míves készítn1ényei. A pénzek Nádor 
Károly vásárhelyi éren1gyCíjtő előzetes (tisztítás előtti) 
meghatározása szerint a 16. századból származnak, 
Lengyelországban verték ó'ket. 

A feltárt terület középső és D-i részén a török kori 
réteg alatt egy szar1nata kori (Kr. u . 2-4. sz.) telep né
hány, feltehetően a telep széléhez tartozó objektun1a 
(néhány árok és cölöplyuk) jelentkezett. Elképzelhető, 

hogy a szarmata kori telepnek azért találtuk 1neg csak 
kevés nyomát, mert a nagyszán1ú török kori beásás a 
szarmata kori objektumok egy részét tönkretette. A szar
mata kori telep meglétére ugyanis a késóbbi, török kori 
objektumok anyagába belekeveredett szarmata leletek 
is utaltak. 

Munkatárs: Bokorné Nagy Katalin régész. 
TÓTH KATALIN 
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1 75. Hunyadfa lva, szennyvíztisztító telep 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) Sza, Á 
2007. április 6-8. között terepbejárást végeztünk Do
bapuszta és Kőtelek között. Hunyadfalva határában, 
a szennyvíztisztító telep melletti n1agasparton egy , 
lelónelyet azonosítottunk, mely a szarn1ata és az Arpád-
korban volt lakott. 

A leletek a Da1njanich János Múzeum gylíjteményébe 
kerültek. 

Munkatársak: Bartus Dávid, Váczi Gábor és György 
László régészek, Dankó Szabolcs fotós. 

176. Ibrány, tanuszoda 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza 

KOVÁCS KATALIN 

2007 januárjában régészeti szakfelügyeletet végeztünk 
az általános iskola mellett épülő tanuszoda helyén. 
A környezetéből kiemelkedő dombháton 1983-ban , 
épületalapozáskor csontvázat találtak Arpád-kori 
ékszerekkel. Ottlétünk alatt kiderült, hogy az elmúlt 
években két helyen is találtak csontvázat, de ezeket 
nen1 jelentették be a múzeun1ba. Mellékletekre nem 
emlékeztek az elbeszélők. Az ásatás során megpróbál
tuk hitelesíteni a sírokat, de próbálkozásunk negatív 
eredménnyel járt. A leendő tanuszodát a fent említett 
dombhát D-i részén kezdték építeni. A hun1uszolás 
egy közel 1 OOO m2-es É- D-i tengelyű, téglalap alakú 
területet érintett, n1integy 150-180 cn1-es mélységben. 
Viszonylag mélyen jelentkeztek a régészeti objektu
mok, an1elyek jól kirajzolódtak a sárga homokos alta
lajon. A foltok jó része újkorinak bizonyult, s nén1elyik 
részben n1egsen1 mi sítette az előkerült császárkori 
objektumokat. 

A márciusban végzett ásatáson 38 objektum került 
elő; többségük sekély, kevés leletanyagot szolgáltató 
gödör volt. Közülük kiemelkedik a 22. sz., amelyben 3 
többé-kevésbé ép kézzel formált edényt, valamint egy 
korongolt tálat találtunk. A gödör legjobb lelete egy telje
sen ép, kétosztatú, kézzel formált inécses volt. Az árkok , 
közül a csak részben feltárható E-D-i irányít 32. sz. volt 
a legjelentősebb. Ennek szélessége közel 3 in, mélysége 
a nyesési szinttó1 mintegy 130-140 cm, a feltárható 
szakasz hossza közel 10 n1 volt. Vele párhuzamosan 
futott a 26. sz. keskeny kis árok; talán egyazon konst
rukció részei lehettek(?) . A két árok - ahol n1eglehetett 
figyelni - vágta a telepobjektumokat. 

Munkatársak: Bocz Péter technikus, Kiss László. 
JAKAB ATTILA 

177. Ibrány határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U?, B?, V? , Sza 
2007. március 12-én helyszíni szemlét végeztünk a 
település több pontján. 

Ispán-tava-díilő: A községtó1 D-re, egy n1egközelítő
leg É-D-i irányú hosszú homokdombnak a Ny-i feléró1 

gyCíjtöttünk sok obszidián- és kovatöredéket, őskori 
(neolit? bronzkor?) és császárkori cserepeket. 

Pogány-sziget-díilő: Ez a dűlő a Gencsi-csatorna part
ján, a csatorna egy természetes n1élyedésében (vízme
der?) húzódik, amelyet mindkét oldalán homokdombok 
sora szegélyez. Egy laposabb, a mély részt szegélyező, 
terasz-szerű háton gyűjtöttünk ismét cserepeket, késő 
bronzkoriakat és talán vaskoriakat. 

ALMÁSSY KATALIN - Bocz PÉTER - BACSK1\I ISTVÁN 

178. Igrici, Kút-dűlő 
„ ~ 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0 , A 
2007 áprilisában helyszíni szemlét végeztünk a 08/8 és 
0819 hrsz. ingatlanokon. A vizsgált terület a környeze-, 
tében található kisebb dombokhoz képest sík, enyhe EK-i 
kitettség(í. Déli irányból kisebb mélyedés tagolja, DNy-i 
sarka mellett kisebb hon1okclomb található. A kikopott , 
lucernában kevés Arpád-kori valamint őskori kerá1nia-
töredéket találtunk, melyek a vizsgált terület DNy-i 
sarkában kapcsolódó domb körül koncentrálódtak, vi
szonylag kis felszíni leletsűrűséget n1utatva. A régészeti 
lelónely nem csak e területeken, hanem az itt található 
domb D-i (szántott) oldalán is n1egtalálható. A hon1ok 
fedte felszínen 2005-ben Veres János e területen őskori 

(neolit) felszíni leletek alapján jelzett régészeti lelóne
lyet határolt le. 

PuszT AI TAMÁS 

179. Isztimér határa 
(Fejér megye) R. B, Ró, V, Kk, Kú 
2007. júniusban terepbejárást végezten1 a település 
területén. , 

Csőszpuszta: Felkerestem a község határának EK-i 
részén, Csőszpuszta mellett található késő bronzkori ha
lomsír maradványait. A halon1sírra az 1980-as években 
erdészeti munkálatok során bukkantak, és jelentékenyen 
ineg is bolygatták. Az ezt követő leletmentő ásatás során 
a Kr. e. 11. sz. második felére helyezhető ten1etkezés ma
radványait tárták fel a halon1 belsejében (Jungbert Béla 
leletn1entő ásatása, 1987-1988) . A halomsír akkor mért 
átmérője 15-17 m, magassága az őskori járószinthez ké
pest 1,4 in volt. A tun1ulus helyén lévő erdőt nemrégiben 
ismét tarra vágták, ennek során a halom inaradványainak 
egy részét eldózerolták. A tumulus metszetébó1 néhány 
kézzel készült cserépdarab került elő, egy helyütt faszén
maradványokat figyelten1 n1eg. A halomsír maradványait 
a jövóoeni erdészeti n1unkálatok nyilvánvalóan teljes 
pusztulással fenyegetik. Jelen állapotban a legoptimáli
sabb megoldás a halom teljes feltárása volna. 

Gúttamási Ny-i faluszél: Gúttamási településrésztó1 
Ny-ra, a belterület szélétó1 nem nagy távolságra római 
kori telepnyon1ot rögzítettem. A lelónely egy a telepü
lés D-i szélén húzódó száraz patakn1eder D-i oldalán, 
a patakra dűlő enyhe domboldalon foglal helyet. A te
rületen a leletanyag közepes intenzitással jelentkezett. 
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A kerámiaanyag az Isztimér környékén több helyütt 
megfigyelt római kori bennszülött kerámiával n1utat 
hasonlóságot. A telepnyom kiterjedése NyDNyi irány
ban bizonytalan, mivel errefelé a n1agas gabona n1iatt 
nem vizsgálódhattam. 

Jóleai Mór utcától DK-re: A település D-i széléhez 
csatlakozó szántóföldön, a Jókai utca telekvégei n1en
tén húzódó napraforgótáblában őskori és kora újkori 
(újkori) leletanyagot gyííjtötte1u. A leletek zöme kora 
vaskori(?) atipikus oldaltöredék. A telepnyon1 n1integy 
300 n1 hosszú és 100-130 m széles. Háron1 irányból a , 
lelóbely szélei jól n1egfoghatók voltak, ENy felé a bel-
telkek széléig találtam leleteket. A telep valószínCíleg 
kiterjed a inár beépített területre is. , 

Jókai Mór utcától ENy-ra: A Köztársaság út és a Jókai 
utca telkei által közrezárt területen apró, jellegtelen 
őskori cserepeket, valamint késő középkori és kora új
kori kerán1iatöredékeket gyűjtöttem. A telepnyom DK 
irányú kiterjedése a beépített terület iniatt bizonytalan. 
A lelóbely valószínlíleg kiterjed a Jókai utca házainak 
területére is. 

Köztársaság Ílt kertvégei I. : A Köztársaság út középső 
szakaszától Ny-ra, közvetlenül a telekvégektó1 kez
dődően nagyszámú cseréptöredék hevert a felszínen. 
A leletanyag nagy része római kori, közöttük néhány 
ún. bennszülött kerá1nia is található (ez utóbbiak dur
vább kidolgozású, kézzel formált, többnyire kagylóhéjjal 
soványított darabok). Néhány kézzel készült jellegtelen 
oldaltöredék valószín(íleg inkább őskori. En1ellett né
hány újkori cserép is jelentkezett a területen. A vizsgált 
terület enyhén lejt Ny-i irányba, egészen egy jelenleg 
száraz patakn1eder széléig. A telepnyon1 a belterület és , 
a patak között, ENy-DK-i irányban hosszan elnyúlik. 
Közvetlenül a patakmeder n1entén lelet n1ár nen1 került 
elő. Ugyanakkor bizonyosra vehető, hogy a lelóbely , , 
EK és EN y felé a beépített területen is folytatódik. 
A lelónelyen belül nen1 egyforn1a a leletek intenzitása: 
DK felől ÉNy-i irányban haladva a cseréptöredékek 
egyre s(írűbben kerültek elő. 

Köztársaság út leertvégei II.: Az ilnénti l előhelytó1 

Ny-ra, az említett patak Ny-i oldalán, a patakn1eder irá
nyába enyhén lejtő felszínen nagy számban jelentkezett 
régészeti leletanyag. Zön1ében őskori edénytöredékeket, 
köztük nagyobb tárolóedények oldaltöredékeit találtam. 
Az őskori anyag vagy annak nagyobb része a néhány 
jellegzetes fényezett töredék alapján a kora vaskor 
időszakára keltezhető. Ezek n1ellett előkerült több késő 
középkori és kora újkori, 15-17. századi cseréptöredék 
is. Ez utóbbiak közül több agyagmázzal van díszítve. 
Találtam néhány kiégett tapasztástöredéket és egy 
meghatározhatatlan rendeltetésű, erősen korrodált , 
vastárgyat is. A lelóbely E-i irányú kiterjedése a beépí-
tettség miatt nem volt n1eghatározható. Kelet felé nem 
nyúlik el egészen a patakmederig, attól körülbelül 30-40 
méterre a leletek elfogytak. 

Köztársaság út kertvégei III. : A Turista utca és a Köz
társaság út kertvégei, vala1nint egy kiszáradt patak által 

közrezárt viszonylag szűk szántóterületen intenzív tele
pülésnyomokra bukkantam. A területen szép számmal 
jelentkezett kora vaskori leletanyag, ennél jóval kevesebb 
rón1ai kori, valan1int középkori edénytöredék került elő. 

A középkori töredékek a 13-14. századra keltezhetőek. 
A középkori leletek jelentkezése nem véletlen, hiszen a 
terület közelében áll a falu ten1ploma, n1elynek a kör
nyékén kell keresnünk Isztin1ér középkori templomát. 
A lelóbely tehát a középkori település központi része kö
zelében helyezkedik el. A telepnyom D-i és K-i irányban 
feltehetően kiterjed a már beépített területre. 

Sport utca kertvégei: A község DNy-i szélén húzódó , 
patakn1edertó1 a Sport utca irányába eső terület E-i 
részén két keskeny földsávot tudtam csak átvizsgálni, 
ahol a n1ég alacsony kukorica erre lehetőséget nyújtott. 
A vizsgált területen - egy a patak irányába enyhén lejtő 
domboldalon - nagy n1ennyiségCí római kori kerámia 
hevert a felszínen, legnagyobb számban sárga vagy 
vörösessárga szín(í vörös fcstés(í edények töredékeit, 
köztük néhány nagyobb oldal töredéket gyCíjtöttem. Ezen 
a lelónelyen is jelentkezett néhány töredék formájában a 
környéken több helyütt n1egfigyelt durvább kidolgozású 
bennszülött kerámia. A felszínen a kerámiatöredékek 
mellett hevert még több kisebb téglatöredék, amelyekró1 
nen1 lehet megállapítani, hogy a leletanyaggal egykorú-e 
vagy pedig újkori. A területen nen1 csak rón1ai anyagot, 
hanem több őskori edénytöredéket is találta1u. Az egyik 
fültöredék forn1ája alapján a késő rézkorba sorolható, 
így ez a korszak bizonyosan jelen van a lelónelyen. El 
kell mondani, hogy az en1litett leleteket két, egy1nástól 
inintegy 60 inéterre lévő parcellán gyCíjtöttem. Kétség
telen, hogy a két hely egyn1ással összefügg, és egyetlen 
lelóbelyet alkot, sőt a leletanyag intenzitása alapján az 
is bizonyos, hogy a telepnyon1 a vizsgálható területré
szeknél jóval nagyobb kiterjedésCí. 

TAKÁCS KÁROLY 

180. Jánossomorja-Mosonszentpéter, 
Fe lső- Újszegés-dűlő 
(Győr-Moson-Sopron megye) A(?) , Á(?) 
2007. ápril is 18-20. között intenzív régészeti inegfigye-, 
lést végeztünk Jánossomorja EK-i határában, a dűló'ben 

tervezett üze1negység-bővítési területen. f\ n1egfigyelést 
az indokolta, hogy a területtel közvetlenül határos egy 
nyilvántartott régészeti lelóbely (késő avar temető). 
Intenzíven jelentkező telepjelenségeket, egy ciszternát , 
és egy L-alakban n1egtörő E-D-i tengelyű árkot tártunk 
fel és dokumentáltunk. Sem az objektumokból, sem 
a felület tisztításából nen1 került elő leletanyag, így a 
talált jelenségek datálása bizonytalan. A betöltés jellege 
alapján (sötétbarna agyagos) 9. századi avar, vagy kora , 
Arpád-kori magyar falu telepjelenségei kerültek elő. 

Bizonyos, hogy közvetlenül nem kapcsolódnak objek
tumain1< a korábban ismert lelónelyhez. 

Munkatárs: Ri tly Jenő technikus. , 
ASZT AGNES 
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181. Jobbágyi, Vám-part 
(Nógr·ád megye) U, B 
2006 novcrnhcrébcn Sün1 egi Pál (SZTE) régészeti geoló
giai fúrásokat végzett a lelóbelyen, majd 2007 február
jában és n1 árciusában került sor a megelőző feltárásra, 
n1elyct ivóvízvezeték fektetése indokolt. A fúrások során 
világossá vált, hogy az erózió jelentős pusztítást végzett 
a l előh elyen, gyakorlatilag a szántás alatt már a lösz 
jelen tkezett. Maga a lelónely Jobbágyi és Szarvasgede 
között, a Szuha-pataktól K-re egy don1bháton fekszik. , 
1\ két község között húzódó n1űút E-i oldalán tártunk 
fel egy 150 m-es árokszakaszt. A szántásban, illetve a 
don1bláb Ny-i részén szórványos zselízi leletanyagot 
gyCíjtöttünk, azonban a feltárt felületben nen1 találtunk 
neolit objektumokat. Összesen 14 objektun1ot tártunk 
fel, melyek leletanyaga kivétel nélkül a Kyjatice-kultúrá
hoz köthető. A feltárt leletanyagból en'llítést érden1el egy 
állatplasztika, illetve egy agancsból készített késnyél. 

Munkatárs: Guba Szilvia régész. 

182. Kaba, cukorgyár 
(Hajdú- Bihar megye) Sza, Á 

BÁCSMEGI GÁBOR 

2007. április-május hónapban a tervezett bioetanol 
üzen1 helyén próba- és n1egelőző régészeti feltáráso
kat végeztünk. Az 1600 m 2 területCí próbafeltárás 2 m 
széles, 800 m hosszú árkaiban 16 régészeti objektum . , 
jelentkezett. Szarn1ata valan1int Arpád-kori árkok, ver-
mek és egy ken1ence. A közepesen intenzív lelóbelynek 
azok a részei voltak a legépebbek, amelyen korábban 
nem álltak épületek, betonmedencék, csatornák. A pró
bafeltárás alapján szükségessé vált az új fermentáló 
üze1n teljes területén a megelőző feltárás. Az ásatás 
második szakasza 965 m2-re terjedt ki. A lehun1uszolt 
területen újabb 16 objektun1 foltja jelentkezett. A fel-, 
tárt árkok, gödrök, vern1ek egy Arpád-kori településhez 
tartoztak. Egy nagymérettí gödör bizonyult különösen 
leletgazdagnak, számos cserépbogrács és fazék töre
déke mellett több malomkődarab, fenőkő, nyéltüskés 
vaskés és egy teljesen ép birkanyíró olló is napvilágra 
került beló1e. 

Munkatársak: Tóth Miklós ásatási technikus, Rák 
Rezső fotós. 

183. Kajászó, Keskeny-dűlő 
(Fejér megye) U, B, LT, Ró, A, Á 

SZOLNOKI LÁSZLÓ 

2007. augusztus 13. és október 11 . között próbafeltárást 
végeztünk a lelóbelyen (Hrsz.: 702). A területre lépésünk 
előtt a közműárkokat teljes mélységre megnyitották, 
an1elynek következtében igen nagy szán1ban károsodtak , 
a régészeti objektumok és a leletanyag. A terület EK-i 
széléró1, érintve az azonosítható lelóbely legalább 2/3-át, 
a 2006-2007-es tél folyamán hozzávetó1eg 40-50 cm hu
muszréteget eltávolítottak. Négy kutatóárkot nyitottunk, 

kettőt párhuzan1osan a Váli-völgy partoldalával, kettőt 
meró1egesen arra. Ez mindösszesen 994 m 2-t jelent. 
A kutatóárkok a már kiásott közmCíárok két oldalán, 
1-1 m szélességben futottak, kivéve a második kutató
árkot, ahol a jövóoen létesítendő köz1nűárok helyén 2 n1 
széles volt. Megállapítottuk, hogy a területen egyszeri 
inélyszántás zajlott, an1ely a régészeti jelenségeket is 
elérte és károsította. 

A terület több régészeti korszakban is használatban 
volt. Ebbó1 a legkorábbi 2 hozzávetó1eg kerek gödör, 
az egyikben a gödör legalján egyértehntíen a gödör
höz tartozóan őskori (neolit?) kerámia került elő, iníg 
a másikban egy kőpenge és neolit kerámiatöredékek 
mellett egy igen kis testű ló anatómiai rendben lévő 
csontváza volt. Ez utóbbinak egy részét a közműárok . , 
megsemm1s1tette. 

Előkerült egy középső bronzkori urnatemető 90 
ten1etkezése. Az urnák jelentős része szinte teljes 
épségben volt a földben. Ezeknek beásási foltja nem 
jelentkezett, általában 15-20 cm mélységben voltak. 
Néhány esetben, fó1eg nagyobb testű urnáknál a szántás 
n1egsemn1isítette az urnák felső 1/ 2- 1/ 3-át. Sok esetben 
a közműárok az urnákat elfelezte, elharmadolta vagy 
szinte teljesen megsen1n1isítette. A temetkezések a kö
zépső bronzkoron belül - a Vicze Magdolnával, Prander 
Péterrel, Váczi Gáborral folytatott konzultációk alapján 
- a Vatya-kultúrához kapcsolhatók, de található köztük 
a középső bronzkor legelejére és legvégére keltezhetők 
is. Az urnákat általában egy fedőtállal fedték le, an1ely 
alatt az urna szájába helyeztek egy másik tálat és vagy 
ebben, vagy alatta a hamvakon kis füles bögre volt. Meg
figyelhető volt néhány esetben, hogy a bögrét az urnán 
kívül, az urna peremére helyezték, illetve egy esetben 
az urna talpa inellé. Több esetben is több bögre került 
a temetkezésbe. Egy esetben a bögre helyett korsót 
helyeztek az urnába, de nem a hamvak tetejébe, hanem 
azok közé. A ha1nvak között néhány esetben égett bronz 
ruhadíszek kerültek elő, mint pl. kerek, két helyen 
átlyukasztott pitykék, le1nezcsövecskék, spirálcsövecs
kék, és egyelőre nen1 azonosítható le1nezkék. Néhány 
urna környezetében szántott rétegbó1 szív alakú függő 
és/vagy trapéz alakú övveret került elő. Bronzspirál 
kartekercs egy esetben került elő, egy urna vállára 
helyezve. Ugyaninnen származik egy bronztorques és 
egy bronztőr is. Két esetben került elő még bronztőr, 
mindkettő a hamvak között az urna belsejében volt. 
Az urnák magassága a 25 cm-tó1 60 cm-ig váltakozott, 
a többségük 50 cm körül volt. Forn1ájuk az esetek túl
nyomó többségében bikónikus, széles tölcséres nyakkal 
ellátva. Díszítésük között igen gyakori volt a derékon 
körbefutó ujjbenyomkodott lécrátét-dísz. A különböző 
bekarcolt geometrikus minták és kb. 15-20o/o-ban az 
urna felső harmadán páros szán1ú bütykök vagy fülek 
voltak. Három esetben kisméretű (25-30 cm magas) 
urnához kapcsolódóan kis kísérőedények voltak, me
lyek két ten1etkezést kosziderinek határoztak ineg. 
Ezeknél a kis edényekben emberi hamvak nem voltak, 
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a harmadik esetben azonban a kis edénybó1 is en1beri 
hamvak kerültek elő. 

A következő régészeti korszakot egy LT B periódusba 
sorolható korhasztásos kelta sír jelenti. A férfi.váz felhú
zott lábakkal és karokkal az oldalára fektetve került a 
sírba> a fejénél a sírfolton kívül 2 db korongolt kerámi
aedény és egy fedő került elő. Könyöke és con1bcsontja 
alatt 1-1 igen korrodált vastárgyat találtunk. 

ValószínCíleg a kelta sírral összefüggésben, esetle
gesen a helyben tovább élő kelta alaplakossághoz köt
hetően két rórncl'i kori, 2. századi korhasztásos sír került 
elő> egyn1ástól 60-70 cm-re> azonos tájolással. Az egyik 
halottnak a fejét a közn1Cíárok megsemmisítette> a sír 
meg1naradt részén> a vázcsontokon kívül n1ás leletanyag 
nen1 került elő. A n1ásik sír sokkal teljesebb állapotban 
n1aradt n1eg. Az alsó lábszár fölött önálló, külön kis 
kerek gödörben egy szürke, nagy Faltenbecher-poharat, 
benne egy kis sárga korsót helyeztek el. Ez alatt, de n1ég 
a sírföldben egy gem1nával díszített bronzgylírCí és egy 
kis bronz karkötő volt, míg közvetlenül a halotton vagy 
mellette egyéb tárgy nem került elő. 

A terület az avar korszakban is használatban volt> 
ezt a szórványként el6került kora avar kerámiatöredé
kek tanúsítják, régészeti jelenség azonban nem köthető 
ehhez az időszakhoz. 

/\ feltárt területen a legkésó'bbi régészeti korszakot 2 , 
Arpád-kori tanya képviseli. Ezek egymástól mintegy 150 
m-re helyezkedtek el, közvetlenül a Váli-völgy peremén. 
Az egyiknek igen kis részletét sikerült feltárni, itt csak 
egy apró ken1ence, egy hamuzógödör és valamilyen 
munkagödör került elő. A másik tanyából azonban egy 
hozzávetó1eg 2>5x3>5 n1-es házat és a hozzá tartozó ke
mencét tártuk fel. A ház belsejében négyzetben elhelye
zett cölöplyukak voltak, amelyek valószínCíleg az épület 
tetőzetét tartották. Ennek közvetlen szon1szédságában 
egy nagyméretCí kemence és annak munkagödre volt. 

18Li. Kaposvár, Ady utca 
(Somogy megye) Tö 

KOVÁCS LORÁND ÜLIVÉR 

2007. május 2. és július 5. között próbafeltárást végez
tünk a létesítendő bevásárlóközpont területén. Az /\dy 
utca 9., n1ajd az 5-7., 17. és végül a 13. sz. területein 
húzott 1-24. kutatóárkainkkal 3102 m 2-nyi alapterü
leten 103 objektumot (árok- és gödörrendszereket, 
facölöp-, gerenda- és n1ás szerkezeteket stb.) tártunk 
fel. Az átlagosan 1,5-2,5 m mélységben a n1ocsári, víz
feltöréssel teli talajban rögzítettük és dokumentáltuk 
a hódoltság és az azt követő 18. sz. eleji Kaposvár vár 
előtti lakótelepülésének n1aradványait. A korabeli épü
letek különböző részeihez tart9ztak elsősorban a mázas, 
n1ázatlan kerámiatöredékek> fém- és bőrcipőtalpak, 
valamint más használati tárgyak (pl. hordó). Az étke
zési szokások a nagyobb számú állatcsontok (marha, 
ló, sertés és különböző szárnyasok) leleteiből rekonst
ruálhatók. Különösen fontos, hogy az Ady utca 17 sz. 

ház helyén a középkori Kaposvár várból K-i irányba 
kivezető híd gerenda-, deszka-> valan1int sövényfonás
sal megerősített cölöprendszerét is meghatározhattuk. 
Az Ady utca 13. sz. ház udvarán n1egfigyelhető volt a 
korai (18. sz. eleji) város sövényfonatos cölöp- és n1ás 
településrésze ugyancsak. Az el őkerült és jó állapotban 
lévő faépítn1ényeket felszedtük> illetó1eg elbontottuk 
és a leletanyaggal együtt a Rippl Rónai Múzeumba 
szállítottuk. 

MAGYAR KÁLMÁN 

185. Kaposvár, Pázmány Péter utca 16. 
(Somogy megye) U 
2007 februárjában régészeti szakfelügyeletet láttunk el 
a 1043 hrsz. családi ház átépítésénél. Az átépítés során 
a ház D-i falát az eredeti helyétó11,5 m-rel északabbra 
helyezték. Az új fal alapjának ásásakor az utcafronti 
alapozás belső szélétó1 220 cn1-re a mai járdaszint alatt 
kb. 50 cm 1nélyen, objektun1folt nélkül őskori kerámia
töredékek (DVK keszthelyi csoport) és némi állatcsont 
került elő. 

186. Kál ló, Gárdonyi utca 11 . 
(Nógrád megye) U, L T 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

2007. július 19-én helyszíni szemlét tartottunk a telken, 
ahol derítőakna ásásakor emberi csontokat, valamint 
edénytöredékeket találtak. Sajnos a találók ezeket 
eredeti helyükró1 elmozdították> nagy részüket ki is 
emelték. Maga az akna egy kb. 2 n1 átn1érőjCí és 1,5 m 
n1ély volt. Ennek a legalján> már az alapkőzetbe mélyí
tett sírgödörben kerültek elő a csontok. A sírgödörnek 
csak részleteit tudtuk megfigyelni. A találók elbeszélése 
alapján azonban biztos, hogy a holttestet zsugorítva 
helyezték a sírba és az edény a lábánál helyezkedett el. 
A leletmentés során kiderült, hogy in situ csak néhány 
csont maradt. Az akna n1etszetfalában jól látszott egy 
kb. 60 cm vastag rétegsor> n1elyb61 néhány lengyeli cse
repet gylíjtöttünk. A kert megmCívelt részében néhány 
grafitos kelta cserepet is találtunk. Ez a lelóbel y ininden 
valószínCíség szerint az Alsó-hegyi-földek néven ismert 
lelónelyhez tartozik. 

BÁCStvIEGI GÁBOR - GUBA SZILVIA 

187. Kálmánháza , Vitéz-sor 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza, H 
2007. szeptember 27. és október 13. között ásatást vé-, 
geztünk a fent nevezett területen. A lelóbely egy E-D-i 
irányú dombhát, n1elynek teteje az erózió és a szántás 
miatt erősen lekopott, ami miatt sok en1bercsont, va
lamint néhány lelet is a felszínre került. Ezek alapján 
a területen egy császárkori> és egy honfoglalás kori 
telepet sejtettünk, amit az ásatás igazolt is. A feltárás 
során eló'került 8 - egy kivételével rabolt - császárkori 

233 
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sír, egy császá rkori körárok részlete, 22 honfoglalás kori 
sí r, valam int 7 isn1crctlcn korú gödör. 

A császúrl~ori sírok közül egy kirabolt sír emelke
dik ki lclctanyagúval: ebben többek között egy ezüst
cscngő, valan1int egy a lábvégeknél talált ismeretlen 
rcndeltctés(í czüstlcn1ezke érdemel említést. 

A honjog·/alás kori sírok feltárása során egy ineglehető
scn ri tka jelenséget sikerült dokun1entálnunk; egy kivéte
lével ugyanis az összes sírt kirabolták. (Az egyetlen ki nem 
rabolt sírban inindössze egy tojásn1elléklet került elő.) 
A sírok jó részében egyáltalán nem, vagy csak nlinin1ális 
n1ennyiség(í csontot hagytak a sírrablók. Ennek ellenére 
két sírban találtunk ezüstvereteket, az egyikbó1 egy nyitott 
arany hajkalika is eló'került. A n1ásik, veretet tartaln1azó 
sírban egy bordás nyakú edény töredékei, valamint egy 
másik, teljesen ép edény került elő. Két sírban kerültek 
elő nyílhegyek, ezek közül az egyik egy lovassír volt. Egy 
további sírban egy fél zablát találtunk. Az egyik teljesen 
kirabolt sír betöltésébó1 egy Szent László-denár került ki. 
Két honfoglalás kori sírt ráástak a már említett császárko1i 
körárokra, núg egy továbbit egy császárkori sírra. 

A leletanyag a Jósa András Múzeu1nba került. 
Munkatársak: Bacskai István, Bakos János, Bocz 

Péter technikusok, Kiss László rajzoló. 

188. Kántorjánosi határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B 

JAKAB ATTILA 

2007. noven1ber végén Dani János a földjén gylíjtött le
leteket hozott be a nyíregyházi Jósa András Múzeumba. 
Decen1ber 11-én közösen megtekintettük a helyszínt 
Kántorjánosi határában. 

A 41. sz. főútból a Flóra-tanya felé leágazó műúttól 
Ny DNy-ra 250-280, a Pallavicini-szivárgó partjától K-re 
50-100 n1éterre húzódó magaslaton, a tárcsázott, gazos 
földön kis n1ennyiséglí jellegtelen bronzkori kerámiát 
és némi obszidiánpattintékot gyCíjtöttünk. Az általa 
korábban beszállított anyagban a cserepeken és a kován 
kívül agyagnehezék is volt. , 

A lelónely E-D irányú, kiterjedése 120x170 n1. 
Munkatársak: Dani János, Jakab Attila. 

189. Kemenespálfa, Zsombékos-dűlő 
(Vas megye) Á 

PINTYE GÁBOR 

2007. február 12-én helyszíni sze1nlét tartottunk a Boba
J ánosháza vasúti korrekciós nyon1vonalba eső lelóbely 
kiterjedésének pontosítására. A lelónely a Marcal völ
gyében, annak árterébó1 kiemelkedő teraszos don1bhá
ton helyezkedik el, mintegy 600 m hosszan elnyúlva , 
E-D-i irányban, a vasút és a Vas megyei-csatorna közötti , 
területen. E-i része szántó, D-i, mintegy 2/3-ad része rét, 
a kettő között felhagyott kavicsbánya van. 

A bánya területétó1 K-re valamint attól D-re még 
mintegy 200-250 m távolságra kiterjedve a rét területén, 

a rossz látási viszonyokhoz képest nagyobb mennyiségű , 
Arpád-kori kerámiatöredéket és salakossá égett ta-
pasztásdarabokat gyűjtöttünk. A leletanyag egyenletes 
eloszlásban fedi a területet, K-i irányban a magasabban 
fekvő területek széléig, vagyis n1integy a Vas n1egyei
csatorna vonaláig volt követhető, az minden bizonnyal 
keresztülvágja a lelónelyet. Egy kis darab kerámiatöre
déket a bánya területén is találtunk. , 

A lelóbely E-i, platószerű, szántott területre eső 
része a 2003. n1árcius 13-án és 2005. június 7-én végzett 
terepbejárások során azonosított lelóbellyel megegyezik, 
a mostani terepbejáráskor rneghatározott lelónelyrész 
annak szerves folytatását képezi DDK-i irányban. 

Munkatársak: Ván1os Gábor. 

190. Keszthely-Fenékpuszta 
(Zala megye) Ró 

SKRIBA PÉTER 

A Kontinuitéit und Migration íri. itnd um Keszthely-Fenék
puszta ab dem 5. bis zum 8. Jh. cín1(í nemzetközi kutatási 
program keretében 2007 februárjában két alkalommal 
is természettudományos kutatásokat végeztünk a fenék
pusztai késő római erődítmény területén, illetve annak 
közelében. Február 5-12. között az erőd belsejében és 
környezetében Sün1egi Pál (SZTE) vezetésével huszon
két helyen paleoökológiai fúrásokat végeztek a terület 
geológiai feltérképezése, valamint környezettörténeti 
(szedimentológiai, talajtani, geokémiai, pollenanalitikai 
és inalakológiai) vizsgálatokhoz n1intaanyag begyCíjtése 
céljából. Február 12-16. között Fatsar Kristóf (Corvinus 
Egyeten1) irányításával az erőd belsejében a D-i és a Ny-i 
fallal párhuzamosan kijelölt szelvényekben talajellenál
lás-1nérésen alapuló geofizikai felmérésekre került sor a 
korábban régészetileg hiányosan, vagy egyáltalán nem 
kutatott területeken. 

191. Keszthely, Lendl Adolf út 
(Zala megye) U, Kk, Kú , 

STRAUB PÉTER 

A város határának E-i részén tervezik a 71 . sz. főút vá-
rost elkerülő újabb szakaszát. Az elkerülő utat a Keszt
helyi-hegység és a Keszthelyi-öböl közt húzódó, lapos, 
a Balaton felé fokozatosan, enyhén lejtő don1bháton 
tervezik n1egépíteni . A dombhátat a tervezési szakasz , 
Ny-i részén a mesterségesen kiépített n1ederben, E-D-i 
irányban folyó Csókakő-patak tagolja. A nyomvonal 
K-i része pedig keresztezi a várost egykor körülölelő 
Balaton-öböl feltöltődött területeinek belvizeit, valanlint 
a hegyoldalakból lefolyó vizeket összegy(íjtő, levezető 
Keszthelyi- és Szent Imre-csatornát. 

2007. október 1-17. között kulturális örökségvédel
mi hatástanulmány részeként végeztük el a 71. sz. főút , 
Keszthely E-i elkerülő szakasz tervezett nyomvonalá-
nak régészeti topográfiai terepbejárását. Végigjártuk 
az elkerülő út tervezett nyomvonalát, i11etve annak 
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50-400 m-es környezetét. A tervezett útszakasz Ny-i 
végére lokalizálható a szakirodaln1i adatokból ismert, 
Keszthely, Téglagyár kora népvándorlás kori temető. 
Pontos kiterjedésére vonatkozó jelenséget nen1 sikerült 
1negfigyelni a bejárás alkahnával. , 

Keszthely város belterületének E-i szélén, a Külső-Zsi-
di és a Lendl Adolf út DNy-i sarkán találtunk egy a korábbi 
nyilvántartásokban nem szereplő régészeti lelóbelyet. 
A Keszthelyt egykor K-ró1 övező Balaton-öbölre enyhén 
lejtő don1bon újkó1<ori és késő középkori-kora újkori 
n1egtelepedésre utaló kerámiatöredékeket és kőeszkö

zöket gyCíjtöttünk. A lelóbely kiterjedését nem tudtuk 
ineghatározni a közvetlen környezet fedettsége miatt. 

A leletanyag a Keszthelyi Balatoni Múzeum Régé
szeti Gyűjten1ényébe került. 

Munkatársak: Mészáros Melinda régész, Kán1án 
Beáta technikus, Fullár Zoltán egyeten1i hallgató. 

KVASSAY J UDIT 

192. Kéty, Ódányi-a lj ,., 
(Tolna megye) 1, 0, Ró 
2007. október 17-én terepbejárást tartottan1 a település 
fent nevezett határrészében. 

I. Zh.: Egy Kétytől DNy-ra fekvő, azonosítatlan 
leló'helyet ellenőriztem. Kéty DNy-i szélétől kb. 1 kin-re, 
a kétyi szó1ó'hegy lábánál folyó patak partján néhány 
jellegtelen őskori cserepet, valamint ró1nai szürke házi
kerámiát ill. egy terra sigillata töredéket gyűjtötten1. , , 

II. lh.: Az előző lelóbely E-i szélétó1 EK-re két kiszán-
tott csontváztöredéket figyelte1n meg, egymástól kb. 5 
111-re. Egy kb. 20-30 n1 átmérőjCí körben szórványosan 
további e111bercsont-töredéket találtan1. A csontok kör
nyékén rón1ai hon1bár peren1ét és néhány jellegtelen 
cserepet gyCíjtötten1, an1elyek azonban akár a patak , 
n1entén húzódó, fent említett római telep E-i folytatását 
is jelölhetik. 

K. NÉl'v1ETH ANDRÁS 

193. Királyegyháza, Acsata-dűlő és Gyepek-felső

dű lő 

(Baranya megye) B, Ró 
2007. inájus 14-31. között próbafeltárást végeztünk az 
M60-100 és az M60-99 jelCí lelóbelyeken, tervezett ce
n1entgyár területén (Hrsz: 041/29). A tern1őtalaj igen vas
tagnak bizonyult, átlagosan 80-150 crn között váltakozott. 
A területen igen n1agasan intenzív talajvíz jelentkezett, a 
100/ IV kutatóárok egy részét ennek folytán nem doku
n1entálhattuk, noha régészetileg érintett a teriilet. 

A lehumuszolt közel 3000 m2-nyi területen össze
sen 47 régészeti jelenség foltja került elő, közöttük egy 
melléklet nélküli, zsugorított csontvázas ten1etkezés, 
valamint két hamvasztásos sír is. Az objektumok kisebb 
csoportokban helyezkedtek el. A jelenségek pontosabb 
kronológiai meghatározása érdekében június 1-6. között 
néhány jellegzetesebb objektumot feltártunk. Ennek 

nyomán megállapítottuk, hogy az M60-99 lelőhely 
rón1ai kori, n1íg az M60-100 jelű késő bronzkori népek 
megtelepedésének nyomait rejti. 

Az M6-100 lelőhelyen július 23. és szeptember 
14. között megelőző feltárással folytattuk a kutatást. , 
A terület E-i részén 1nindössze néhány objektumot 
találtunk. A D-éi és DK-i részen került elő az ásatás 
objektumainak zöme. Összesen 44 objektun1ot tártunk 
fel. Ezek kb. 70%-ában alig vagy egyáltalán nem volt 
lelet. Elszórtan tartaln1aztak pár darab durva, igen rossz 
ininőségű és megtartású, rosszul kiégett, kézzel formált 
kerán1iatöredéket, néhány kisebb állatcsontot, esetleg 
paticsdarabot. Több, szabályos kör alakú, lefelé szűkülő 
át1nérőjCí objektum valószínCíleg víznyeróbely lehetett. 
Ezek át1nérője általában kb. 150 cm, 1nélységük 100-
150 cn1. rföbb objektun1 bontását félbe kellett hagyni a 
folyamatosan szivárgó talajvíz miatt. Eló'került néhány 
kisebb, 25-30 cin átn1érőj(í, és 15-20 cn1 mély, illetve 
80-100 cm átmérőjű, 80-90 cn1 mély cölöplyuk, ezek 
azonban nem képeztek egységes rendszert. Feltártunk 
egy ke1nencét sérült platnival és tapasztással. 

VAJDA ÜLGA 

19Lt. Kiskunfélegyháza , Lidl logisztikai központ 
(179/clh.) 
(Bács-Kiskun megye) R, Sza, A, Á , 
Kiskunfélegyházától ENy-ra, a jakabszállási út és az M5 
autópálya által bezárt háromszögben fekvő területen 
építést megelőző feltárást végeztünk 2007. október 15. 
és december 7. között. A 179/c terület 9473 n12 nagyságú 
volt és a 178. lelóbely, ill. a 179/b lelőhely között terült 
el, 376 objektumot tártunk fel rajta. A beruházással 
párhuzan1os szakfelügyelet során további 3068 m2-en 
újabb 34 objektun1ot tártunk fel. 

A 410 objektum közül 7 ház, 229 gödör, 148 cölöp
lyuk, 25 árok és egy kút volt. Kor szerinti n1egoszlásban 2 
gödör rézkori; 1 árok szarmata; 2 gödör, 2 épület, 8 árok 
avar kori; 22 cölöplyuk, 2 árok fel tehetően avar kori; 8 , 
gödör, 3 ház Arpád-kori; 73 gödör, 1 ház, 1 kút feltehetően , 
Arpád-kori; 119 gödör, 1 ház, 1 cölöphley, 5 árok újkori. 
Bizonytalan korú 25 gödör, 125 cölöphely és 9 árok. 

A legnagyobb objektuinsCírűséggel az újkori n1egte
lepedés (tanyaépület a hozzá tartozó gabonás- és egyéb 
gödrökkel) jelentkezett, melynek beásásai számtalan 
esetben bolygatták a régészeti korú telepjelenségeket. 
Nagyobb összefüggéseiben vizsgálhattunk egy avar kori 
állattartó karámos településrészt két épülettel, valamint , 
egy késő Arpád-kori falut, n1elynek házai sorokba ren-
deződve a hullá1nzó felszín 1nagasabb pontjain álltak, s 
megjelentek a 197 /b és a 178. lelónelyen is. Feltehetően 
a faluhoz tartozott, s annak valamely periódusában a te
lepülés körülzárására létesülhetett az az egész területen 
átívelő, nagyjából egyenes vonalú gödörsor, melynek 
betöltése régészeti korú feltöltődésre utalt, leletanyagot 
azonban nem tartaln1azott. 

M ÉSZÁROS MóNIKA 

235 
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195. Kiskunfé legyháza hatá ra 
(Bács-Kiskun megye) Á, Kö 
2007. október 15-én helyszíni szernlét végezten1 az I. és 
II. katonai feln1érés térképein jelölt r agy-Téglás-domb 
és Kis-'l'églás-don1b területén. A 18. századi Téglás 
rnegjclölés nagy valószínCíséggel régészeti lelónelyet 
jelezhet. E területről (egykori Kisszállás) van más 18. 
századi forrás is, n1el y olyan helyró1 beszél határdomb 
fclhányás{1n{it, ahol rengeteg tégla, csont volt. 

Gátér-Zölcl?nező: Ezen a lelónelyen 1989-ben So-, , 
mogyvári Agnes végzett leletmentést egy Arpád-kori 
tc1netóoen. A helyszínt azonosítottam, a ten1plom kö1üli 
ten1etőt rejtő domb környékén az ehhez tartozó telep 
elhelyezkedését részben térképre vitten1. A környezeté
bó1 egykor erősen kien1elkedő domb nagy részét elpusz
tították, n1aradék részén tanya állt. A térkép alapján a 
lelónely a gátér-kiskunfélegyházi határon fekszik, Gátér 
tőszomszédságában, de n1ár a félegyházi oldalon. 

Kis-Téglás: A térkép alapján 1neghatároztuk a hely
színt. Egy n1agasabb don1bvonulat lábánál találtam 
1 db 14- 15. századi kerámiatöredéket, más régészeti 
lelónelyre utaló nyon1 nem mutatkozott. Itt elég nagy 
mennyiségCí tégla volt nagy területen szétszórva. He
lyiek elinondása szerint malon1 állt n1ég a 20. sz. elején 
azon a helyen, így valószínCí, hogy ezek egy 18. századi 
malomhoz tartozhattak. (Ennek ellentn1ond viszont 
az, hogy már az I. katonai felmérésen is Kis-l~églás a 
hely neve.) 

Nagy-Téglás: A don1bvonulat tetején erőteljesen 
magasított mesterséges halon1 áll. Sajnos eléggé megron
gált, a pálmonostori betonút építéséhez részben elhor
dott, maradék része erdősített. Komolyabb n1egfigyelést , 
nen1 lehetett tenni . A do1nb környezetében Arpád-kori , 
lelónelyet regisztráltunk. Elég valószínCí egy Arpád-kori 
ten1plon1os hely a don1b tetején. A halom legmagasabb 
pontján valószínűleg újkori, 3x3 111 alapterületű hal
mocska van, talán a forrásban is en11ített 18. századi 
határdomb. Ezen n1agassági pont található. 

ROSTA SZABOLCS 

196. Kiskunhalas, Katolikus temető, Kápo lnahely 
(Bács-Kiskun megye) Kk 
A 2005-ben végzett n1egelőző feltárás folytatásaként 
2007. n1árcius 27. és április 2. között a n1ai temetőt 
körbekerítő kerítés és rézsű tervezett nyomvonalán 
mintegy 218 n12-t kutattunk meg. A do1nb D-i oldalán, 
a Temető u. fel ől, közvetlenü l a mCíút mellett egy kb. 
2 n1 széles sávban; a Temető utcával párhuzamosan, 
az úttól 2-6 méterre; a tervezett kerítés nyomvonalán 
120 cm szélességben, 35 n1 hosszú szakaszon; valamint , 
a kerékpárúttal párhuzamos, E-D-i irányú, 70 m hosszú 
200-170 cn1 szélesség között váltakozó területen végez
tünk régészeti feltárást. 

Az újkori ten1etkezések és az exhun1álás során oko
zott beásások erősen bolygatták a 14-15. századi sírokat, 
vala1nint a templom maradványát. Összesen 118 sírt, a 

, 
templo1n hajójának EK-i sarkát és a középkori tcn1etőt , 
határoló temetőárok E-i részének részletét tártuk fel és 
dokun1entáltuk. Az újabb feltárással a középkori sírok 
száma 385-re nőtt. , 

A 2005. évi ásatási területünkhöz csatlakozó E-D-i 
irányú szelvényünk közepén előkerült egy 110-115 cm 
n1agas falmaradvány. Felső, terméskő- és tégladarabokból , 
épített 20-25 c1n-es része eredetileg talán a templon1 EK-i 
hajójának falmaradványa lehetett, amely a szelvényfalban 
D-i és Ny-i irányban is egyaránt folytatódott. A habarccsal 
összefogott kövek és téglák alatt a fal visszatöltött alapo
zási árkát figyeltük meg. Közvetlenül a falmarad vány 
mellett az on1ladékrétegb61 feliratos(?), szürke szín(í va
kolatdarab, valamint egy ezüstérn1e került elő. A ten1etőt , 
E-ról határoló árok kissé ívelt oldala V alakban szCíkült 
össze. Az árokból leletanyag nen1 kerü lt elő. 

A temető DDK-i része ritkább, köznépi jelleget 
n1utatott, n1íg a ten1plomhoz közeledve 3-4 rétegben 
figyeltük meg a te1netkczéseket. A 2005. évi ásatással 
ellentétben az É-i temetőárok közvetlen közelében is , 
gyakori volt a többszörös ráte1netkezés. Erdekes, hogy 
a tervezett kerítés nyomvonalán n1egnyitott keskeny 
árokszerű szelvényünk középső, n1integy 15 m-es szaka
szán szinte teljesen hiányoztak a középkori sírok. 

A temetkezésekbó1 viszonylag nagyszán1ú, több
nyire ezüstbó1 és bronzból készített, 14-15. századra 
jellemző leletanyag került elő: pártadíszek, ráhúzott 
len1ezgö1nbös fülbevalók, gyöngyök, fü lesgombok, 
fejesgy{írCík, ruhaveretek, különböző típusú ruhacsatok, 
övszerelékek, pártaövek, ruhakapcsok, pénzek, illetve 
vastárgyak. A sírok közül leletanyagában kiemelkedett 
a 312. és 357. sz. sír. Eló'bbi sírban a csontváz derekán 
ezüst/bronz övcsatta1, szíjvéggel és veretekkel (négyzet 
és rozetta alakú) díszített bőröv 1naradványátsikerült in 
situ megfigyelnünk, míg utóbbi sírban a bolygatatlan, ko
porsóban elten1etett csontváz körül ezüst pénzérméket, 
ruha veretet és csatot, fülesgon1bot, vala1nint egy vaskést 
találtunk. Több esetben sikerült eredeti helyzetben meg
figyelnünk koporsóvasalatokat, sarokpántokat. 

A történeti adatok, vala1nint a ten1etkezési szokások 
és a leletanyag alapján az ide temetkező népesség n1a
gyar és kun elemeket egyaránt tartaln1azott. A templom 
n1éretének, alaprajzának, illetve korának pontosítására 
újabb feltárásokra lenne szükség. 

GALLINA ZSOLT - VARGA SÁNDOR 

197. Kiskunhalas, Tesco áruház 
(Bács-Kiskun megye) Sza 
2007. január 17-én helyszíni szemlét végeztünk a Tesco 
áruház, az 53. sz. főút és az áruháztól Ny-ra található 
házsor közötti területen. Ennek során egy szarmata 
lelónelyet azonosítottunk, mely 1ninden bizonnyal a 
korábban a Tesco áruház területén Rosta Szabolcs által 
feltárt szarmata település szerves része. A leló11ely az , 
áruház épületének ENy-i sarkától a D-i telekhatárig 
terjed, D-i kiterjedése nem megállapítható. Nyugati 
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irányban az áruház kerítésétó1 n1integy 25-30 m szé
lességben figyelhető meg. 

KNIPL lSTV ÁN 

198. Kistormás határa 
// 

(Tolna megye) 0, Kö 
2007. október 17-én terepbejárást végeztem a település 
több pontján. 

Wosinsky Mór 1891-es régészeti kérdőívében ta
lálható egy középkori templomra utaló adat Kistormás 
határából, az egykori Raizenkirchhof-dűlóoó1. A dűlő , 
Kistormás közepétó1 D-re, egy E-D irányú patak n1entén 
helyezkedik el. 

Kenderjoldek: Ettó1 É-ra kb. 1200 m-re egy a ha
lastó felé kiszélesedő inelléknyúlványon, valamint az 
alacsony vízszintű halastó medrében kevés középkori 
kerámiát gyűjtöttem kb. 200 n1 hosszan. 

Rohri11iesen: A dűlő D-i végében, két patak összefo
lyásánál őskori töredékeket figyeltem n1eg. 

f\z egykori Raizenkirchhof- dCílő nagyjából a két 
lelóbely között feküdt, de itt nem találtam leleteket. 

K. NÉMETH f\NDRÁS 

199. Komárom / Almásfüzitő, Gerhát 
(Komárom-Esztergom megye) Ró 
A részletes tanulmányt lásd a kötet 51. oldalán! 

BoRHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EwtESE 

200. Komárom-Szőny , MOLAJ, Kőolaj út 2. 
(Komárom-Esztergom megye) Ró 
2007. n1árcius 20. és június 21 . között a Kon1áro1ni Klapka , 
György Múzeum és az ELTE Okori Régészeti Tanszéke 
megelőző feltárást végzett a beruházás területén (Hrsz.: 
5408/32). A tervezett 1400 n12 nagyságú csarnok és 
fejépület a korábbi évek kisebb területein folyó mentő 
feltárásai után lehetőséget adott a Brigetio katonai tá
borától D-re fekvő római kori ten1ető nagyobb felületű 
kutatására. A teljes humuszolás után világossá vált, hogy 
a területet teljes egészében újkori ipari létesítn1ények el
planírozott törn1eléke fedi. Ennek eltávolítása után 1,7 m 
n1élységben értük el a még érintetlen rón1ai kori réteget. 
A n1ég érintetlen rétegben, feltételezhetően a temetőt 
megelőző canabae területéhez tartozó objektumok ke
rültek elő. Az objektumok jelentős része kisebb-nagyobb , 
méretű, az E-i iránytól 45 ° -os szögben elforgatott árkok-
ból állt. Az árkok a sárga altalajba voltak bevágva, közülük 
említésre méltó az a szögletes alapterületű, 1,5 m széles 
árokrendszer, amelynek két sarka is a vizsgált területre 
esett. Az árkok kibontása során a betöltésben helyenként 
nagyobb intenzitású római kori hulladékot találtunk. Az 
árkok betöltésébe már sérülten belekerült szürke és nyers 
szín(f kerámia mellett észak-itáliai vékonyfalú csésze, 
Pannonische Glanztonware és brigetiói sávos kerámia 
töredékei is fellelhetők voltak. A betöltésbó1 származó 

j elentős n1ennyiségű kerámia mellett kisebb számban 
üvegedények töredékeit és egy csontból faragott kéz 
alakú csonttű töredékét bontottuk ki. A feltárt árkok 
mellett több ponton észleltünk kör alakú objektun1ot. 
Római kori hulladékl,al feltöltött gödrök, feltehetó1eg 
agyagnyeróbelyek voltak. 

Az agyagnyerő gödrök között en1lítésre méltó az a 
2,5 m átn1érőjű gödör, amely a rón1ai kori törn1elék alatt 
egy ló és három kutya csontvázát tartalmazta. Ugyancsak 
római kori hulladékkal feltöltött agyagnyerőgödör lehe
tett az az objektum, an1ely kiásása során egy viszonylag 
n1élyre ásott Ny-K-i tájolású sírt érintett. A gödör betölté
sének a kibontása során egy szögletes sírfoltot figyeltünk 
meg, n1elyben egy férfi csontváza feküdt, mellékletek , 
nélkül. A terület EK-i sarkában feltártuk egy a nagy 
árok.rendszerrel n1egegyező tájolású épület DNy-i sarkát. 
A pillérekkel inegerősített falmaradványból az újkori 
bolygatottságnak köszönhetően csak az alsó alapozási , 
kősor inaradt meg. Ertékelhető leletek hiányában csak 
feltételezhető, hogy az épület a temetkezést n1egelőzően 
a területre kiterjedt canabae része lehetett. 

Ugyancsak a temetkezést megelőző időszakhoz 
köthető az, a terület DNy-i sarkában feltárt, 1,5 m 
külső és 0,8 m belső átn1érőjű kút, amelynek felső 
betöltődésében az árkokéhoz hasonló rón1ai kerámiá
val és elpusztult kutya csontvázával kevert föld volt. 
A kút külső és belső gyűrűjének bontása során további 
brigetiói sávos kerá1niát és tegula-tö redékeket tártunk 
fel; 4,5 n1 mélységet elérve a kút bontása során elértük 
a talajvízszintet, amely folyóhomokkal keverve egy 
n1ásodlagosan felhasznált római kori hordó maradvá
nyait foglalta magába. A feltehetó1eg vörösfenyóo61 
készült hordó 23 db dongája n1eglepően jó állapotban 
n1aradt meg. Az egyenként felszedett dongák alsó részén 
ugyancsak fából készült abroncsot találtunk, an1ely 
szögletes kereszt1netszetű facsapokkal volt a hordó tes
téhez rögzítve. A felszedett dongák között több darabon 
észleltünk égetett bélyeget. f\ restaurálást n1egelőzően 
is jól kivehető a legio I Adiutrix rövidítése a feliratban. 
A biodízel üzem létesítése során régészeti megfigyelést 
végeztünk az ipari csarnokot körülvevő út és öt darab 
egyenként 25 m2 nagyságú szivattyúszín területén is, 
ám itt régészeti jelenséget nem találtunk. 

SZÁMADÓ EMESE - BORHY LÁSZLÓ 

201. Komárom-Szőny, Petőfi Sándor út 91 . 
(Komárom-Esztergom megye) Ró 
A Brigetio katonavárosában fekvő ingatlanon próba
feltárásra került sor. Az alapozási árok alján, a DNy-i 
sarokban kavicsos, tegulás on1ladékréteget találtunk, 
amely azonban számottevő régészeti leletet ne1u tar
talmazott. Az omladékréteg folytatása Ny felé, tehát az 
építkezés határán kívül esett, az esetleges objektumot 
az építkezés így nen1 veszélyeztette. 

Munkatárs: Trugly Sándor régész. 
SZÁMADÓ EMESE 
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202. Komárom-Szőny, Vásártér 
(Komárom rsztergom megye) Ró 
A rón1ai kori Brigctio polgárvárosának területén 2007. 
június 25. és július 20. között folytattuk a feltárásokat. 
A 16. ÚSélt{tsi idényben 16, cgyenként4x4 m méret(í szel
vényben összesen 256 1112 felületen dolgoztunk. Célunk , 
cgyrészl a nagy kiterjedésű városi lakóház (don1us) E-i 
valan1in L K-i Lraktusának kutatása, ez utóbbi szektoron 
belü l a 2005. évi feltárás során már kutatott kút teljes 
fel tá rúsa, véb>i.i 1 a 2006-ban a Vásártér 13. alatti telken foly
talott rncgclőző feltárás során talált üvegm(íves m(íhely 
esetleges feltárása illetve környezetének kutatása volt. 

A lcgnyugatabbi szelvénysor K-i metszetfala men-, 
tén E-D-i irányú, mindkét szelvényen végigmenő fal-
konstrukciókat találtunk. Az A17 szelvényben lévő fal 
alapozási árka alatt freskótöredékekbó1 elegyengetett , 
alapozást figyeltünk n1eg. A szelvény ENy-i sarkában 
sóderes felületet figyeltünk meg, an1elyet a felületében 
levő vízszintesen elhelyezkedő kó1ap miatt útfelület
ként határoztunk meg. Az útfelület a kőfalhoz csatla
kozhatott; mivel azonban a kőfalat az alapozási árokig 
visszabontották, a külső járószinthez való viszonyát 
nem tudtuk n1egfigyelni. A kőfal alapozásától Ny-ra, 
mintegy 0,5 m távolságra, n1integy 8 m hosszúságban 
megfigyelhettük a kőfalat megelőző periódushoz tar
tozó vályogfalat, an1elynek egyes agyagtégláit az A17 
szelvényben ki lehetett bontani. Láthatóvá vált, hogy az 
agyagfal visszabontásának szintjében indult a késóobi 
periódus kőfalazatának alapozása. 

Az A18 szelvénnyel azonos magasságban, tó1e K-re 
helyezkedett el a 818, C18 és D18 szelvénysor, amely 
a Vásártéri lakóház (don1us) 2006-ban kutatott D-i 
traktusához kapcsolódik. A 818 szelvényben az egész 
felületre kiterjedő vastag, átégett tetőomladék alatt 
fekete agyagfelületet, talán járószintet értünk el. Ezt a 
felületet, amely K-i irányban a C18 szelvény felületén , 
is folytatódott, a szelvény közepén E-D irányban ha-
ladó kőfal zárta le. Ettó1 K-re n1egfigyelhető volt egy 
nagy kiterjedésű tetőon1ladék, an1ely a 818 szelvény 
tetőomladékának a folytatása volt. AD 18 szelvényben 
a felső tetőon1ladékok elbontását követően a szelvény 
közepén tö1nör, sárga agyagfelület jelentkezett, an1elyet 
keményre döngölt járószint vett körül. 

A Vásártéri domus K-i traktusában a kutatás egy
részt a lakóházra, másrészt a kútra irányult. A H11 
szelvényben egy agyagfelületet értünk el, amely a szel-, 
vény K-i n1etszetfala n1entén E-D irányban húzódó fal 
és falkiszedés járószintje lehetett. Ez utóbbi fal egy kis 
felinenő szakasza is megfigyelhetővé vált. Az 111 és 112 
szelvényeket összenyitottuk, és bennük egy 3x3 méteres 
vízszintes felületű, talán ken1enceként n1eghatározható 
objektun1ot figyeltünk meg, an1elyben 1 m átn1érőjű, 
kör alakú bemélyedés vált láthatóvá. Az ideiglenesen 
kemenceként meghatározott, teljesen ki nen1 bontott 
jelenséget Ny-i oldalán egy 30 cm széles, kavicsos sáv 
választotta el a két szelvény Ny-i felében jelentkező 
tömör, sárga agyagfelülettó1. 

A H13 és 113 szelvények felületére eső, 1nintegy 
3 m átmérőjCí kutat a mai felszíntó1 mérve 6 m mély
ségig sikerült kibontanunk. Mivel ezen a szinten már 
folyamatosan dó1t a kút belsejébe a vizes, folyékony 
hon1ok, feltételeztük, hogy ennél mélyebbre az ókor
ban sem áshatták a kutat, és a veszélyessé váló további 
bontást befejeztük. A kútban számos nagy1néretCí edény 
töredékét, faragott köveket, egy kőtábla összeilleszthető 

töredékeit valan1int egy vassisakot találtunk. 
A Vásártér 13. sz. ház magasságában, a telken folyó 

építkezést megelőző feltárás során feltárt ún. üvegn1Cíhely 
esetleges folytatásának vagy ennek hiányában közvetlen 
környezetének kutatása céljából nyitottuk a K41, K42, 
K43, L41, L42, L43 szel vényeket. Az egyérteln1Cíen 
megállapíthatóvá vált, hogy az üvegműhely ebben a , 
zónában 1nár nem folytatódo tt. A K41 szelvény E-i 
felében egy nagy kiterjedésCí szemétgödröt találtunk, 
amelynek betöltésébó1 szán1os lelet került elő. A sze
métgödör aljában egy 64x42x25 cm 1néretű, faragott, 
díszítetlen homokkőtömböt találtunk. A K41 szelvény 
DNy-i sarkában köves omladékot bontottunk ki, amely 
a tó1e D-re levő K42 szelvényben is folytatódott. Mivel 
nyo1non követhető volt a szelvény Ny-i 1netszetfalának 
teljes hosszában, falként határoztuk n1eg. Keletről ke
ményre döngölt, kavicsos-tegulás járószint határolta, 
amely a szelvény teljes felületére kiterjedt. Az ettó1 
D-re elhelyezkedő K43 szelvény felületének bontását az 
agyagfelület elérésével abbahagytuk. Ugyanezt tettük a 
tó1e keletre levő L43 szelvényben is, an1elynek bontását 
a humuszréteg eltávolítása után nen1 folytattuk. Az L41 , 
szelvény K-i n1etszetfala mentén E-D-i irányban a fal 
alapozási árka alatt több szondát nyitottunk a barna 
öntéstalajban, egészen a sárga szCíztalaj eléréséig. Az 
SE 076-077 falkiszedés folytatódott D-i irányban az , 
L42 szelvényben, a K-i inetszetfal E-i kétharn1adában. , 
Akárcsak a tó1e E-ra levő szelvényben, itt is szondát nyi-
tottunk a fal alapozási szintje alatt, ahol egy kb. 10 cn1 
széles sódercsík haladt K-Ny-i irányban . 

A 2007. évi feltárás során az alábbi leletek érde1nel
nek külön is említést. Az A 17 szelvény SE 017 rétegébó1 
10 cn1 hosszú, ép bronz varrótCí került elő. f\ H11 szel
vény SE 022 rétegében Traianus 103- ll 7 között vert, 
[„.]IANO AUG GER[. „] köriratú bronzérn1ét találtuk. 
A kút SE 034 rétegébó1 bronzlen1ez töredéke valan1int 
az SE 069 tegulatöredékekbó1 álló betöltésben domború, 
egy edény oldalához korrodálódott vastárgy töredékei 
(sisak?) kerültek elő, amely egyikén szegecselés látszik. 
Ugyaninnen több famaradványt is kiemeleltünk, köztük 
talán egy szerszámnyelet(?) is. 

A D18 szelvény SE 083-ból gö1nbfejCí hajtű került 
elő, csakúgy, mint az A17 SE 073 rétegébó1, valan1int 
az A18 SE 072 rétegébó1 (csont varrótű), an1elynek tár
saságában még egy bronztCít, csont tesserát, valamint 
Isings 50 típusú, hasábos testlí palack aljtöredékét is 
talál tuk. CsonttCík még a következő rétegekbó1 kerültek 
elő: K43 szelvény SE 087 rétege (csont tessera és tegulára 
rádermedt, kihCílt üveg nyersanyag); 111 / Il 2 elbontott 
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metszetfalából (SE 101) faragott női büsztös, ép hajt(í; 
111 szelvény SE 089 rétege; L41 szelvény SE 094. A t(ík 
sorában meg kell n1ég en1líteni az A17 szelvény SE 099 
rétegében talált bronztűt. 

A H11 szelvény SE 109 rétegében rengeteg vá
gott-hasított állatcsontra bukkantunk. Ugyanebben 
a rétegben került elő egy „bronzdrótozással" javított 
terra sigillata edény oldaltöredéke. 1-Iasonló technikával 
javították azt a házikerámiát is, amely az I11 szelvény 
SE 089 rétegében került elő. 

Leletanyag szempontjából igen gazdagnak bizonyult 
a K41 szelvény, amelynek SE 064 rétegébó1 egy Antoni
nus-bronzérem, aláhajtott lábú(?) bronzfibula, gömbfejű 
csonttű került elő. Ugyanitt, az SE 096 rétegben 3 db 
gömbfejű csonttűt, az SE 120 rétegben ép, trombitalá
bú bronzfibulát, az SE 119 rétegben pedig bronzérmet 
találtunk. A leletek sorában is kiemelkedik egy Iuppiter 
Amn1on-fejjel díszített bronzphalera, amely a felerősítésre 
szolgáló vasszegeccsel együtt a szelvény SE 119 köves ré
tegének betöltésében került elő 2 gömbfejű csonttCí és egy 
bronzkorong társaságában. Ugyanebben a szelvényben 
került elő egy vaspenge, tovább egy újabb csonttCí és egy 
nagyméret(í bronzveret. Ugyanitt az SE 141 gödör betöl
tésébó1 egy gránit kőedény fenéktöredékét találtuk meg. 

A szon1szédos K-i szelvényben (K42) az SE 082 ré
tegbó1 egy bronz, kettős delfin alakú fibula, csont hajtű, 
valamint egy [Leg(io) I] A(diutrL'\:) P(ia) F(idelis) bélyeges 
imbrex került elő. Ugyanebben a rétegben egy bélyeges 
tegula (TMV) és egy bélyeges in1brex töredéke került elő, 
valamint 4 db csontt(í töredéke. Igazi kuriózumnak tekint
hető az L42 szelvény SE 106 rétegében előkerült bélyeges 
tégla, amelynek csipkézett szegélyű, téglalap alakú keretbe 
foglalt felirata a következő: T(iti) Fl( avi) Dextri. 

Munkatársak: dr. Bartus Dávid egyeten1i tanárse
géd; Dévai Kata, Rupnik László, Sey Nikoletta, Tőkés , 
Tímea és Vida István PhD-hallgatók; Gelencsér Akos 
régész (Klapka György Múzeum, Komárom); Bózsa 
Anikó, Csiki József Attila, Delbó Gabriella, Fedorkó 
Boglárka, Harsányi Richárd, Hoppál Krisztina, Imre 
Zsuzsanna, Juhász Lajos, Kalina Gergely, Karakai Fanni, , 
Károly Ildikó, Kiss Zsuzsanna, Kolláth Agnes, Laczi Or-
solya, Mácsai Viktor, Monori Dávid, Nagy-Szabó Tibor, , 
Novotnik Adán1, Nyerges Anita, Nyíri Tímea, Petrik 
Máté, Polgár Balázs, Pócs Marcell, Purtczl Bernadett, 
Sáró Csilla, Siller Erika, Sréter Kinga, Varga Emese 
régészhallgatók (EL TE). 

BORHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EMESE 

203. Korlát, Új-hegy 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U 
2007. július 4-én, a Lillafüredi kísérleti régészeti napokra 
készülve pattintásra alkaln1as kőzeteket kerestünk a 
zen1pléni hidrokvracit források területén. Arka, Bán
hegy lelóbelytó1, a Korlátról Arkára vezető földút egyik 
kereszteződésében több pattintott hidrokvarcit-darabot 
találtunk, közöttük magköveket és szilánkokat. A magkö-

vek kidolgozása a fiatalabb őskorra j ellen1ző, neolitikun1 
vagy ettó1 még fiatalabb lehet. Cserépdarabokat nem 
találtunk a területen. 

LENGYEL GYÖRGY - SZOLYÁK PÉTER 

20Li. Koroncó, Kelta utca 
(Győr-Moson-Sopron megye) Á(?) 
2007. szeptember 10-én megelőző feltárást végeztünk 
a telken (Hrsz.: 634/ 2). A tulajdonosok egy 220 m2 

alapterületű lakóépületet terveztek építeni. A terület , 
kihumuszolása után egy EK-DNy-i árkot tudtunk csak 
kibontani. Az árokból egy kézzel formált keránúatöredé
ken és egy állatcsonton kívül más lelet nem került elő. , 
A tó1e K-re fekvő telken Egry Ildikó 2006-ban Arpád-kori 
településmaradványt tárt fel, ezért valószínű, hogy a 
lelóbel y ezzel összefügg. 

205. Kozármisleny, M60-93. sz. lelőhely 
(Baranya megye) R, Ge, Á 

BíRÓ SZILVIA 

2007. április és szepten1ber között 1negelőző feltárást 
végeztünk a M60 sz. gyorsforgalmi út 93. sz. lelóbelyén. , 
Aprilisban 3 kutatóárkot húztunk a területen: a két szé-
lénél, illetve középen egyet-egyet. Ennek során 20 objek
tumot találtunk, egymástól elszórtan, fó1eg a dombtetőn. , 
Júliusban a terület E-i vége feló1, a dombtetőró1 indulva 
kezdtük a humuszolást, teljes nyomvonalszélességben. 
A dombtetőn az objektu1nok egymástól elszórtan kerül
tek elő. Több kisebb szabályos kerek gödör mellett voltak 
viszonylag nagyobb (kb. 2x3 n1) gödörkomplexumok. 
Néhány n1ár magasan a hu1nuszban jelentkezett. Nagy 
részük a Baden/Boleráz korszakba datálható. , 

Mintegy 5 objektun1ból kerültek elő Arpád-kori 
cserepek. A gödrök többnyire sok kerámiát tartalmaz
tak, állatcsontot és eszközöket alig. Egy-két esetben 
számolhatunk valószínűleg földbe mélyített épülettel 
(Árpád-kori ház, 1-2 badeni) . 

A Ny-i bekötőrészen sok, római téglával jelzett 
objektumot találtunk, illetve egy ház paticsos omladék
szintjét. A téglák magasan a humuszban jelentkeztek, a 
téglák szintje alatt látszott maga a gödör foltja is. Kerá
miát nen1 tartaln1aztak. A paticsos házomladékban két 
ép őrlőkő, téglák, vaskés és kerámia került elő. Az anyag 
a késő római (germán?) időszakba tehető. 

A K-i bekötőrészen szintén kerültek elő római téglák, 
egy csontváz, és egy kisebb ken1ence. A kerámia itt minimá
lis volt. A feltárt 14758 m2-nyi területen 106 objektum ke
rült elő. A földút túloldalán már nem voltak jelenségek. 

206. Körmend, Mónus Illés utca 15. 
(Vas megye) Kk, Kú 

GÁTI CSILLA 

2007. május 21-én szennyvízátemelő kút ásása során 
az egykori uradalmi malo1n középkori habarcsba rakott 
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, 
téglafalára, a n1alon1 ENy-i sarkára bukkantak. A mun-
kákat azonnal leállítottuk és a ron1ok feltárására tettünk 
javaslatot. Kutatásainkat május 21. és június 19. között 
folytélttuk, ahol összesen 6 árokkal kíséreltük n1eghatá
rozni az uras{1gi n1alon1 alaprajzát, méreteit, részleteit, 
építés i periódusait. Az 1724-es térképen jelent ineg 
először a 111alon1 lchontásáig jellegzetes, egy nagyobb 
és egy kisebb téglalapot mutató alaprajza, melyet az 
1820 körüli és az 1821-es Rába szabályozási térkép 
is ábrázol. l·:zzel az alaprajzzal a malom 1700 körül 
épülhetett fe l. A középkori malon1 létére a történeti 
adatok és az 1667-es városalaprajz ábrázolása n1ellett 
régészeti bizonyítékaink is vannak. Ezek közül a kevés 
leletanyagban is dominánsnak mondható középkori, 
13-15. századi kerá1nia jelenléte mellett a falak alapo
zásának középkori habarcsa, a középkori falmaradvá
nyokhoz csatlakozó, hétszer megújított téglapadló két 
alsó periódusa, illetve egy itt talált„GAB K"-1630 körül 
vetett bélyeges tégla szolgáltat bizonyítékot. Az épület 
egészét alácölöpözték, n1egvédve attól, hogy a Rábába 
csússzon. Téglából, részben kó'bó1 rakott falait azonban 
négyzetes alakban összeácsolt gerendavázas alapozásra 
rakták, fehér, kavicsos habarcsba. Gryneus András dend
rokronológiai vizsgálatának első eredményei alapján 
tudjuk, hogy az alapozásból kien1elt egyik gerenda utolsó 
évgyCírCíje 1751-bó1 való, így a fát legkorábban, 1763-
ban vághatták ki . A fenti eredmény építési periódust 
(fázist) jelenthet. A malom alapfalainak 120 és 130 cm, 
felmenő falainak 80-95 és 100 cn1, válaszfalai esetében 
pedig az alapozásnak 80 cm, a felmenő falaknak 65 cm 
volt a szélessége. 

Rekonstruálható a malom történeti alaprajzokon 
megismert, két egymás mellé épített téglalap forn1ájú 
alaprajza. Az épület teljes hossza kb. 3500 cm (téglala
ponkénti hossza kb. 2010 cin, illetve kb. 1500 cm, szé-, 
lessége kb. 1300 cn1, illetve kb. 650 cn1) lehetett. ENy-i 
sarkához két kisebb n1éretlí helyiséget ragasztottak, 
a K-i építményben alakítva ki a n1alon1 új bejáratát. 
Ennek alapfalai 80 és 100 cm, feln1enő falai 60, 70 és 
92 cm szélesek voltak. A Rába a malon1 aktív korában, 
szabályozása előtt a n1ai „rlótt Rába" n1edrében folyt. 
Vizét a malomgát segítségével vezették a malom Rába 
felőli oldalával párhuzan1osan futó öt inalompatakba, 
n1elyek oldalfalait, padlóját gerendákból, pallókból 
ácsolták. Öt, egyenként 120 cm, 190 cn1, 200 cm, 180 
cm valamint 280 cm széles malompatak épült öt ma
lomkeréknek. Az épületben, a folyóval párhuzamos, 
megegyező lejtéslí, 335 cm beln1éretlí, deszkapadlós 
folyosót alakítottak ki, mely a fölöslegesen a malomba 
került vizet padlózata, valamint egy ellenkező irányba 
lejtő, fából készített csatorna segítségével a Rábába 
vezette vissza. A deszkapadló felszíne kb. 250 cm 
mélységben volt a n1ai park szintje alatt. Sajnos fel
tárásaink során a forrásaink szerint bizonyosan itt 
álló sáncról és bástyáról egyelőre nem kaptunk újabb 
adatokat. 

SIKLÓSI GYULA 

207. Környe, Róma i erőd 

(Komárom-Esztergom megye) Ró 
2007. július 22. és augusztus 5. között két helyszínen 
folytattuk a környei régészeti kutatásokat. A Polgármes
teri rlivatal udvara közvetlenül kapcsolódik a korábban , 
E-D irányban kutatott területekhez (a Hegyalja utca 
vonalától D-re, Hrsz. : 289-290 és 298). Az Alkotmány 
utca 4. sz. alatti telken (I-Irsz.: 284) egy 57 1n hosszú 
és 1 m széles árok nyitására volt lehetőség, an1elyet a , 
telekhatárral párhuzamosan ENy-DK irányban lehetett 
kijelölni. A humusz alatti réteg kismértékben bolygatott 
volt a teljes felü leten, egy helyen n1odern vízelvezető , 
csatorna metszette az árkot. Az árok E-i felében a hu-
muszolás szintje alatt a mélyülés utáni felszíntisztítást 
követően nem mutatkozott sen1mi, ezért a D-i felét 
kutattuk részletesebben az altalajig. A humusz alatt a 
korábbi években n1egfigyelt 40-50 cin vastag plan1rréteg 
következett, benne principatus kori kerán1iatörmelék
kel. A planírréteget egy helyen megtörte egy szélesebb 
világosszürke, folyan1i kaviccsal kevert hun1uszos 
sáv, an1elynek szintjébó1 Galerius Maximianus Kr. u. 
305-311 között vert érn1éje került elő. A feltárást és 
tisztítást követően egy épített út legfelső szintjének 
bizonyult. Az utat eredendően az altalajra rakták, majd 
többször n1egújították, miáltal az útfelszín vonala D felé 
tolódott. Két nagyobb építési, illetve használati szintet 
lehetett megkülönböztetni. A két nagyobb és egymástól 
elváló szintet többször megújították. Az utat a D-i szélén 
egy szabályos vízlevezető árok határolta. Az útszintek 
meszes kötőanyaggal rögzített vastag kavicsrétegbó1 
álltak. A felső szint szélessége 5,8 m, az alatta húzódó 
korábbi szinttel együtt a teljes útfelszín 7 ,3 m széles volt. 
Iránya pontosan K-Ny-i , és valószínűleg n1egegyezik 
azzal a kövezett útvonallal, amit Bél Mátyás Környe falu 
közepén nagyjából 1 mérföld hosszan tudott követni 
a 18. században. Emellett párhuzamos a mai környei 
Alkotmány úttal. , 

Az út vonalához E-ról csatlakozott egy gerenda-
vázas épület, amelybó1 két egymás n1ellé beállított 
30-30 cn1 vastag gerenda ta rtólyuka n1aradt n1eg, 
illetve egy vastag döngölt agyag padlószint, amely 
alatt 5 cm vastag mészréteg áll t . A gerendalyukak 
szabályos téglalap alakúak, töltésükben kisebb kövek 
voltak, amelyekkel n1egtán1ogatták, beszorították a 
lyukakba állított gerendákat. A lyukak alja az altalajba 
mélyített, szájuk az út legjobban n1egépített szintjével 
esik egy vonalba. Az agyagos padlóba a római korban 
beásott kisebb gödörbó1 egy Iulia Man1aea inellképes 
ezüst denarius (Kr. u. 222-235 között vert) és egy Díva 
Mariniana mellképes ezüst denarius (Kr. u. 253-260 
között vert) került elő. A két érme segítségével az 
útfelszín legjobban megépített szakaszát, egyben a 
gerendavázas agyag- és n1észpadlós épület időrendjét 
a 3. század közepénél korábbi időszakra, a század első 
felére lehetett keltezni. Az útfelszín alsóbb szintje és 
annak rétegei egészen az altalaj ig a 2. századra keltez
hetők. Az agyagpadló alatt kerámiatöretekkel vegyes 
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60 cm vastag hun1uszréteg volt, egészen az altalajig. 
Az agyagpadlót kemény, humuszos, kerá1niatörme
lékes réteg fedte. Ez utóbbi szintje a késő római erőd 
területén máshol is n1egfigyelt planírréteg szintjével 
egyezett, vala1nint az állaguk is n1egegyező volt. Továb
bá a szintje ugyanaz volt, mint a legkorábban feltlínt 
kavicsos szürke humuszos sávé, vagyis egyidős az út 
legkésóobi azonosítható szintjével. A jelenségek együt
tese azt mutatja, hogy az utat a Kr. u. 3. sz. 60-as évei 
után nen1 újították fel, de használták. Használatban állt 
akkor is, a.mikor a korábbi településnyomokat a késő 
római erőd építéséhez elplanírozták. 

A régi iskola udvarán (Hrsz.: 2/ 3), a késő római erőd 
K-i falának vonalában, a K-i fal egy töredéke megvan 
még. Ennek vonalára meró1egesen nyitottunk egy kuta
tóárkot. Az erőd K-i falának árkát lehetett azonosítani és 
a fal néhány n1egmaradt töredékét. Az erődfalat teljesen 
kitermelték az iskola építésekor az 1890-es évek elején. 
Azonosítható volt továbbá a késő rón1ai planírréteg, 
amelybe beásták az erőd falának árkát. Az erődfal árká
nak alján egyn1ás n1ellé vert szenesített cölöpök nyon1ait 
találtuk meg. A cölöpökkel az építendő fal alatti laza talajt 
erősítették a fal építése előtt . Egy keskenyebb (40 cm 
vastag) római kori falalapozás került még elő, amely 
párhuzamos volt az erődfal vonalával. Ehhez meró1ege
sen, illetve rárak ottan egy 19. századi vályogfal-alapozás 
csatlakozott. A rón1ai kori falalapot itt tetten érhetően 
felhasználták az újkorban épület alapjaként. 

F-Iárom további kis árkot ástunk az iskola udvarán, 
an1elyekben az altalajig ható nyo1ntalan kitermelését 
tapasztaltuk minden római kori kőépületnek. Az iskola 
udvarán álló pincében azonosítható volt a falárok K-i 
vonala, a lépcsó1< pedig kőfalszerCf en hatottak, a kornak 
n1egfelelő fehér színű inészhabarcs kötőanyaggal a 
kövek között, ami a inai talajszint fölött n1ár nem te
kinthető n1eg, ezáltal feltehető, hogy Radnóti Aladárnak 
igaza volt, hogy a pince falazatának egy részét a késő 
római erőd K-i fala maradékának tekintette. 

A planírrétegbó1 n1indkét helyszínen nagy mennyi
séglí principatus kori kerámia ke1iilt elő, amely kronológi
ája az 1. század 1násodik felétó1a3 . század közepéig terjed. 
Kiemelkedffk a terra sigillata edénytöredékek, a raetiai 
edénytöredékek, valamint egy forma tál töredéke, mely az 
aquincu1ni Pacatus formatálakkal mutat erőteljes hason
lóságot. Rajtuk kívül nagyobb mennyiség(í szürke és sárga 
kerámiatöredékek, továbbá római kort megelőző forma- és 
díszítésvilágú házikerámia-töredékek kerültek elő. 

Munkatársak: Agócs Nándor, Farkas István Gergő és 
Lengyel Ibolya egyetemi hallgatók (PTE), Forisek Péter 
egyeten1i tanár (DTE), Lencsés Zsuzsanna (KÖH) . 

208. Körösújfalu határa 
(Békés megye) R, B 

, 
SZABÓ ADÁM 

2007. április 23-án helyszíni szemlét tartottam a tele
pülés határában, a fúráspont tervezett területén. A fú-

ráspont tágabb környezetét bejárva két új, eddig nem 
is1nert régészeti lelóbelyet találtam. 

Sályi-dűlő: t\ Cigány-foki csatornától D-re, kb. 1100 , 
in-re kanyargó, EK-DNy-i irányú, egykori érmeder , 
magasan kiemelkedő E-i partján őskori, vélhetően réz-
kori edénytöredékeket figyelten1 ineg, kb. 150x80 m-es 
területen. A lelóbelyet átszeli a Százholdas erdő DK-i , 
részétó1 kiinduló, E- D-i irányú, fákkal benőtt csatorna. 
A lelóbelytó1 alig 100 m-re Ny-ra helyezkedik el a Kö
rösújfalu 34. sz. leló11ely, ám a két lelóbely egymáshoz 
való viszonyát nem sikerült tisztázni. 

Százholdas erdő: A község határának DK-i részén, 
a Cigány-foki csatornától D-re, kb. 200 n1-re elhelyez
kedő Százholdas erdő nevlí erdősáv DK-i sarkánál egy , 
kicsiny, L-alakú, E-D-i tengely(í kiemelkedés található. 
A kiemelkedés tetején, kb. 100x50 m-es területen ősko
ri, valószín(íleg bronzkori edénytöredékeket figyeltem 
meg a felszínen. A felszín szántott és boronált, frissen 
bevetett volt, jó látási viszonyokat nyújtott. 

LISKA ANDRÁS 

209. Kőröshegy, szeméttelep (volt homokbánya) 
(Somogy megye) Kö 
2007. március 21-én a Somogy Megyei Múzeumok 
Igazgatósága Régészeti osztálya a Kőröshegyi Polgár
mesteri Hivataltól bejelentést kapott, hogy tereprende
zés közben a korábbi hon1okbányában, melyet késóob 
szeméttelepként használtak, egy „körtemplom" n1arad
ványai kerültek elő. Az aznap tartott helyszíni szemlén 
megállapítottuk, hogy a terület azonos azzal, amelyen 
1961-ben Dravetzky Balázs és Sági Károly, inajd 1982-
ben Magyar Káln1án kutatott. Földn1unkát a templom 
területén nem végeztek, csupán az egykori szeméttelep 
feltöltése, valamint a fák, illetve bokrok kivágása közben 
észlelték az egykori, főként felszínen, illetve az egykori 
bányagödör n1etszetében is látható épületnyon1okat. 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

N 

210. Kőszeg, Urhajósok útja 
(Vas megye) Kö 
2007. május 19-20-án régészeti próbafeltárást végeztünk 
a 3344/41-46 hrsz. telkeken. Ennek során 3 szelvényt, , 
összesen 425 1112-nyi felületet nyitottunk ki. Erdemi 
jelenséget - 2 sekély, az altalajba (sárga agyag, helyen
ként kavicsos) 6- 8 cm-t n1élyülő oszlophely kivételével 
- nem találtunk. Ugyanakkor megállapítottuk, hogy a 
humuszból - amely részben a domboldalról erodálódott 
- viszonylag nagy mennyiségű középkori edénytöredék 
gyűjthető. Feltételezhető, hogy a hajdani település vagy 
a jelenlegi építési területtó1 K-re, a mai (1980-as években 
épült) lakótelep területén volt, vagy ásatásunktól Ny-ra, 
a domboldalon lehetett, de az sen1 kizárt, hogy mindkét 
irányba kiterjedt. Mindkét esetben a település szélén, 
vagy ritkásan beépített részén dolgoztunk. 

lLON GÁBOR 



_, 
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211. Kőte lek határa 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, B, LT, Sza 
2007. ápril is 6-8. között terepbejárást végeztünk Doba
puszta és Kőtelek között. Hunyadfalvát elhagyva tovább 
követtük a n1agaspartot Kőtelek irányába. 

Ady-szövetkezet: A szövetkezet és a település között 
középső neolitikus és szarmata településnyomokat rög
zítettünk (37-39. lh). 

Háj-rét: A határrészben két kisebb lelónelyet ta
láltunk (34. és 36. lh) középső bronzkori és szarmata 
leletanyaggal. 

Huszársarok: A már ismert lelónelyen is gyCíjtöttünk 
leleteket; a Körös-kultúra és az A VK n1ellett a Gáva
kultúrát, továbbá kelta és szarmata megtelepedést 
rögzítettünk. 

A leletek a Damjanich János Múzeum gy{íjteményébe 
kerültek. 

Munkatársak: Bartus Dávid, Váczi Gábor és György 
László régészek, Dankó Szabolcs fotós. 

212. Kunbaja, Középbirtok-dűlő 
(Bács-Kiskun megye) Sza, Kö 

KOVÁCS KATALIN 

2007. április 6-án helyszíni szemlét végeztünk a bajmokj 
határátkelónelyhez vezető út építésénél. A megelőzően 
készített régészeti hatástanulmány alapján 3 lelónely 
vált ismertté, ezek n1ellett került elő újabb terepbejá
rások során az alábbi 2 lelónely. 

1. sz. Zh.: A 67+100 km-szelvénynél, egy kisebb, É- D 
irányú, a korábbi út által elvágott don1bhát tetején, 
az út K-i oldalánál a 2007. n1árcius 28-i terepbejárás 
során egy szürke középkori fazék 3 töredéke került elő, 
n1elyhez április 6-án találtunk egy újabb töredéket. Más, 
a középkorhoz kapcsolható leletanyag nen1 került elő. 
A töredékek 10x5 m területen voltak szétszóródva. 

2. sz. Zh.: A 68+100-200 km-szelvény között, egy , 
elnyújtott E-D irányú kb. 80 m hosszú, a korábbi út által 
elvágott dombhát tetején, az út K-i oldalánál a 2007. 
március 28-i terepbejárás során szarn1ata fazéktöredé
kek kerültek elő. /\helyszín áprilisi beazonosítása során 
egyéb régészeti korú leletanyagot nen1 találtunk. 

Munkatárs: Sultis László. 
ROSTA SZABOLCS 

213. Kurd, Ká lvária (Felszabadu lás utca) 
(Tolna megye) Kö 
Kurd 1263-ban en11ített középkori temploma egy 
helytörténeti gyajtés szerint „a Kálvária feletti parton„ 
feküdt. A Kálvária a Felszabadulás u. végén, illetve 
a Széchenyi u. kezdetén fekvő házak fölötti meredek 
domb tetején található. Környékén egyetlen embercson
tot találtam 2007. október 12-i szen1lémen, ellenben a 
Kálváriához vezető, helyenként 2 m mély gyalogösvény 
partjában, fák gyökerei között talán középkori eredetű 
téglatöredékeket figyeltem meg. A Kálvária aljában 

fekvő Felszabadulás u. 20. sz. ház tulajdonosának elmon
dása szerint telke végében 30 évvel ezelőtt szó1őtelepítés 
során kb. 60x25 m-es területen rengeteg embercsontot 
talált. A templom tehát nem a Kálvária körül, hanem az 
alatta fekvő telkek n1agasan fekvő végében fekhetett. 

2 1 Li. Lajosmizse, Kisjuhász-tanya 
(Bács-Kiskun megye) Sza, Kö 

K. NÉlvtETII ANDRÁS 

2007. január 15-én helyszíni szemlét végezten1 a terüle
ten, mert helyi lakos szántás közben téglafalakat talált. , , 

1. sz. lh.: A tanyától EK-re 400 m-re, egy ENy-DK 
irányú, a környezetébó1 látványosan kiemelkedő, elnyú
ló dombvonulaton nagy mennyiségű középkori kerámiát 
gyajtöttünk. A friss szántásban néhol szürkés foltok ház
helyeket jelöltek. A inélyebb részeken egykor vízállásos 
részek lehettek, jelenleg legelőként hasznosítják ezeket. 
A dombvonulat peremén találta a bejelentő a téglákat, 
n1elyeket frissen hozott fel az eke. A téglák nem a fel
színen szétszórva, hane1n koncentráltan egy kjs helyen 
feküdtek egy mélyebb barázdában. Az embercsontok, 
és a téglák kisebb n1ennyisége n1iatt valószín(íleg nem 
ten1plom helyét találtuk, ennek esetleges helyszínét nem 
ismeri a bejelentő. Jelenleg vagy késő középkori téglá
ból rakott kemencét, vagy házalapozást valószínűsítek. 
A lelónely teljes kjterjedését nen1 volt lehetőségem meg
határozni, valószínűleg a dombvonulaton folyamatos 
lehet annak kiterjedése. 

2. sz. Zh.: A fenti lelónelytó1 D-i irányban következő 
kisebb vonulaton, ettó1 D-re újabb lelónelyet regisztrál
tunk, melyek kapcsolata - legalábbis a gyér középkori 
leletanyagot tekintve - valószínű, itt több szarmata 
kerámjatöredéket leltünk. 

215. Lajosmizse határa 
(Bács-Kiskun megye) Sza, Á 

ROSTA SZABOLCS 

2007. március 27-én helyszíni szemlét végeztünk a 
0316 és 0487 hrsz. földutak szilárd burkolattal történő 
kiépítési munkálatainál. 

Jámbor-dűlő: Az Oláh-tanyától D-re, a földúttól , , 
EK-re, egy ENy-DK-i irányú, az úttal párhuzamos, 
enyhén kiemelkedő földháton gabonavetésben kb. , 
100x300 m-es területen szarmata kori és /\rpád-kori 

' , 
leletanyagot gyűjtöttünk. A földhát ENy-i végén réti 
inészkő és embercsonttöredékek sCirasödését észleltük, , 
melyek valószín(íleg egy elpusztult Arpád-kori templom 
helyére utalnak. 

Mizsei-dűlő: Az Oláh-tanyától Ny-ra, a két földút , 
kereszteződésének E-i sarkában, egy szabálytalan eny-, 
he kjemelkedés E-i részén kukoricatarlóban kb. 50x80 , 
n1-es területen szarmata kori és Arpád-kori leletanyagot 
gyűjtöttünk (I.). , , 

A földúttól EK-re, egy ENy-DK-i irányú, az úttal 
párhuzamos, enyhén kiemelkedő földháton gabona-
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vetésben kb. 100x300 m-es területen szarmata kori 
leletanyagot gytíjtöttünk (II.). , , 

A földúttól EK-re, egy ENy-DK-i irányú mély 
fekvésCi részt körülvevő szabálytalan, enyhén kiemel
kedő földháton gabona vetésben kb. 100x150 m-es terü
leten szarmata kori leletanyagot gylíjtöttünk (III.) . 

Szebenyi-dűlő: A Verebes-tanya és a földút között, , 
egy ENy-DK-i irányú, az úttal párhuzamos, enyhén 
kiemelkedő földhát több részén is gyér szarmata kori , 
és Arpád-kori leletanyagot találtunk. A területeken 
talált leletanyag valószínlíleg összefügg és egy nagy 
kiterjedésCi települést jelez. 

Munkatárs: Rosta Szabolcs régész, Guttyán Attiláné , 
régésztechnikus, Vida Agnes adattáros. 

v. SZÉKELY GYÖRGY 

216. Laskod, Akasztóhegytől DK-re 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U 
2007. november 19-21. között leletmentő ásatást vé
geztünk a fent jelzett területen. Erre azért volt szükség, 
mert az erózió, illetve a területen végzett fa telepítéshez 
kapcsolódó szántás a felszínre hozott egy objektumot. 
A leletn1entés során napvilágra került egy erősen el
pusztult DVK korú ház maradványa, 1nelynek szélei az 
említett okok miatt meglehetősen bizonytalanok voltak. 
A házban sok kerámia került elő, köztük festettek is. 
A terület közvetlen környékén több régészeti jelenséget 
nem tapasztaltunk. 

A leletanyag a Jósa András Múzeumba került. 
Munkatársak: Lukács József, Pintye Gábor, Scholtz 

Róbert régészek. 
J AKAB ATTILA 

217. Leányfalu, Móricz Zsigmond út 163/c 
(MRT 7. k. 11 /2 lh.) 
(Pest megye) Ró 
2007 noven1berében a késő rón1ai őrtorony n1elletti ház 
udvarán úszón1edence építése közben egy késő római 
kó1ádasírt bolygattak n1eg a n1unkások. A sír kb. 2,5 n1 
mélységben került elő, felette folyan1i kavicsból álló 
vastag üledékes réteg volt. A Ny-K tájolású férficsontváz 
nyújtott helyzetben feküdt benne. Koponyáját, bal felső 
karját a bordákkal együtt s a medencéjét már kiszedte a 
gép. Melléklet nem került elő. A kó1áda lapos kövekbó1 
épült, felírat nem látszott rajta. Kiemelni nem lehetett. 
Többször végeztünk szakfelügyeletet a ház kerítésének 
s egyéb melléképületeknek az átépítésénél. Más lelet
anyag nem került elő. 

218. Lesencetomaj, Piroskereszt 
(Veszprém megye) Ró, A 

ÜTIOMÁNYI KATALIN 

Folytatva a több éve folyó munkát 2007-ben sikerült tel-, 
jes szélességében megtalálni a ten1ető Ny-i szélét. Eszaki 

irányban tovább folytattuk a temető szélének kutatását is 
(a temető Ny-i széle és a 60-as években homokbányával 
tönkre tett rész közötti keskeny sáv). Itt a sírok egyn1ás
tól már viszonylag nagyobb távolságra helyezkedtek el, 
szegényes leletanyagot tartalmaztak. Idén 148 újabb sír 
látott napvilágot, a teljes sírszán1 1736. Eló1,erült a má-, 
sodik D-E-i tájolású római kori sír is. Az eln1últ évekl1ez 
hasonlóan a temető Ny-i sávjában továbbra is jellen1ző 
volt az övvertes férfi- és fiúsírok nagy száma. Zömében 
öntött griffes-indás övgarnitúrás sír látott napvilágot. 
Néhány esetben sikerült megfigyelni az átlagosnál mé
lyebb, nagy gerendavázas koporsós te1netkezéseket is. 
A női sírok leletanyagukban nem térnek el a szokásos 
Keszthely-kultúrás női sírok jellegzetességeitó1: kosaras 
és más típusú fülbevalók, gyöngyök, t{ík, karperec, 
ritkábban kések, csatok. Nagymértékben megnőtt a vö
dörmelléklettel elte1netett női és kislánysírok száma, 17 
esetben került elő vasabroncsos, illetve vas- és bronz pán
tos vödörmelléklet. Közülük is kiemelkedik az 1664. sz. 
kettős gyermeksír, an1elyben, eddig egyedüliként, teljes 
felületét beborító bronzveretes vödröt találtunk. 

Az elmúlt év legszebb leletei közül meg kell említeni 
az 1665 sz. gyermeksír doboz alakú korongos fibuláját, 
amely eddig az első darab a ten1ető feltárása során. 
A bronzlemezek n1erevítését szolgáló fabetét is nagyon 
jó állapotban n1aradt meg. Viselettörténeti szempontból 
kiemelkedő volt az 1682. sz. női sír: a gazdag mellékletCi, 
Keszthely-kultúrás viseletben eltemetett asszony n1ellett 
bronzveretes késtartó tokot tudtunk dokumentálni. 

A 2007. év legkiemelkedóob lelete az 1629. sz. 
kislánysírból került elő. A gazdag n1ellékletlí sírban 
előkerült a temető harn1adik kereszt n1elléklete. A gyön
gyök közé flízött, bronzból öntött, akasztófüles kereszt 
felületét kóoerakást utánzó n1intával díszítették. , 

s. PERÉMI AGOTA 

219. Leve lek-Gyűrűs 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza, Kö 
2007. május 10-én helyszíni szemlét végezten1 a 41. sz. 
főúttól É-ra eső, még „kultúrnövényn1entes" szántóföl
dön. Egy korábbi munka alkalmával az út n1ásik oldalán 
egy lelónelyet találtan1. Most a főútról a híd után letér-, 
ve, attól E-ra kb. 50-60 m-re, közvetlenül a Máriapócsi 
(IV.) főfolyástól Ny-ra bukkantunk rá egy szórványos 
bronzkori, kora középkori és császárkori cserépanyaggal , 
jelentkező felszíni telepnyo1nra. A lelónely ENy-DK 
irányú, kiterjedése nagyjából 50x100 n1. 

Munkatárs: Svéda Csaba rajzoló. 

220. Lébény-Göbeháza, Fliegl- telek 
(Győr-Moson-Sopron megye) U, Á 

PINTYE GÁBOR 

2007. május 14-16. között régészeti megfigyelést vé
geztünk a Lébényi Ipari Park DNy-i részén kialakított 
Fliegl-telephely bekötőútjának és parkolójának kialakí-
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tása során (I-Irsz.: 2003) . A megfigyelést a közvetlenül , 
határos régészeti lelónelyek (neolit telep, Arpád-kori 
falu) indokolták. A létesítményekhez a humusztakarót 
mindösszesen 20 cm mélységben kívánták eltávolítani, 
ez ne1n tett lehetővé ko1nolyabb megfigyeléseket. Niind
azonáltal háron1 helyen kis szondagödröt alakítottunk 
ki. A bekötőút vonalán n1indkét 60 c1n-t elérő mélység(í 
szondagödörben újkori sze1nét került elő. A telek K-i, 
az autópályához legközelebb eső részén azonban 2 m 
hosszan, 60-80 cn1 szélesen a szürkés-sárga agyagos , 
altalajban ENy- DK irányú árokszakaszt figyeltünk n1eg. 
A terepvonalak szerint egy egykori folyómeder Ny-K-i , 
irányban átszeli a telek E-i részét. S bár az újkori szemét-
betöltés vélhetó1eg a régészeti jelenségek nagyobb részét 
megsemmisítette, a megmaradó felületeken számolnunk , 
kell a környezetben megfigyelt neolit (DVK) és t\rpád-
kori (12. század) telepek folytatásával. 

22 1. Lébény-Göbeháza, Renault-telek 
(Győr-Moson-Sopron megye) U, Á 

, 
ASZT AGNES 

2007. május 14-26. között feltárást végeztünk a tavaly 
feln1ért területen (hrsz.: 2000) . Az ásatási felületet a K-i 
sávban egy egykori Duna-meder n1etszette, erre inerő-, 
legesen mutatkoztak Arpád-kori vízelvezető árkok. Az , 
Arpád-kori falu felületünktó1 Ny-ra feküdt egy ovális kis 
don1bon, így jelen feltárás során csupán néhány cölöpöt, 
kisebb gödröt és a vízelveztő rendszert kapcsolhattuk e 
horizonthoz, an1elyet a 12. századra datálhatunk. 

A felületen nagyobb részt neolit kori telepjelenségek 
n1utatkoztak, an1elyek közül kien1elendő két alapárkos 
DVK ház és két gazdag betöl téslí gödörkon1plexun1. 
A neolit jelenségek a n1eder közvetlen közelében fe-, 
küdtek, azzal párhuzamosan (EK-DNy irányban), így , 
nyilvánvaló, hogy a folyómeder csak az Arpád-korban 
húzódott erre, a neolitikum idején ez az ág nen1 élt. 

Munkatársak: Ritly Jenő technikus, Zelenka János 
régészhallgató. 

222. Ludányhalászi, Agyagos-hegy 
(Nógrád megye) B? 

, 
ASZT AGNES 

Endrefalva és Szécsény között, a ludányhalászi elága-, 
zásnál, a don1b aljában kőkereszt áll. Ettó1 EK-re, az , 
országút ENy-i oldala melletti terület az Endrefalva 
határába eső „Hirtelen-dCílő". 2001-en a kőkereszt mö
gött Tankó Károly néhány középkori cserepet gyCíjtött.24 

Ugyanitt Bácsmegi Gábor bronzkori cserepeket talált a 
hatvani kultúrából. Ebbó1 kiindul va feln1ent a kőkereszt 
feletti dombra és ott egy DK felé kinyúló hegynyelven 

24 TANKÓ K.: Régészeti kutatások lvlagyarországon - Archaeological 
Investigations in Hungary 2001. Budapest, 2003. 160. 

feltételesen bronzkori földvárra következtetett.25 2006 
novemberében Bácsmegi Gáborral és Guba Szilviával 
bejártuk a feltételezhető bronzkori földvár elmosódott 
nyon1ait. Felmérését 2007. január 11 -én végeztern el. 
(Az illusztrációt lásd a 245. oldalon!) 

A hegynyelv n1ár Ludányhalászi határába esik. Az 
egész don1bvonulatnak „Agyagos-hegy» a neve. Tőle 
, , 
EEK-re kb. 1 kn1-re a térképen „Villa-vár„ olvasható. 
Gyakori, hogy a várak neve ne1n pontosan a tényleges 
helyen van feltüntetve. Mivel azonban ez a felirat na
gyon távol van, a lelónely környékének viszont is1nerjük 
a nevét, ezért az eló'bbi elnevezést használom. 

A 30-40 n1 hosszú hegynyúlvány és egész környéke 
korábban intenzív földmCívelés alatt állt. Jelenleg parlag, 
de az 1969. évi 1:10 000-es térkép n1ég szó1őnek jelzi. 
A magas fCíben és a sok helyen tüskés gaz miatt régé-, 
szeti leletek keresésére nen1 volt lehetőség. f\z E feló1 
csatlakozó, enyhén en1elkedő domboldal felőli nyereg 
n1a egyenes, az itt feltételezhető ároknak a felszínen 
nincs nyoma. Ezt csak ásatással, vagy talajfúrásokkal 
lehetne n1egálla pítani . 

A hegynyúlvány többi háro1n oldala meredek, de 
az egykori föl dmCívelés következtében törés nélkül 
lejtenek, az egykori plató (a feltételezhető őskori telep) 
széle biztonsággal nem állapítható meg: D-i alját és a 
Ny-i oldalát erdő takarja. Mindkét helyen az erdő szé
létó1 30- 40 m-re a fák között egykori parcellákat jelző 
alacsony földtöltés húzódik. 

223. Ludányhalászi, sóderbánya 
(Nógrád megye) B, Szk, N 

N 0 v ÁKl GYULA 

2007. április 23. és n1ájus 24. között 1negelőző feltárást , 
folytattunk a sóderbánya E-i részén. A terület egy részét, 
közvetlen a 2006. évi feltárás K-Ny irányú szelvényétó1 
D-re illegális hon1okkitermeléssel bolygatták n1eg, itt 
nem volt lehetőségünk szabályos szelvényt nyitni. Ehhez 
a szabálytalan területhez, ill. a 2006. évi III. szelvény
hez D-ró1 illeszkedő kb. 2500 n12-es területen újabb 47 
objektumot tártunk fel. 

Ezek egy része épület (ovális vagy négyszögletes 
cölöpszerkezetes ház) , nagyobb része gödör, az utób
biakból viszonylag szegényes leletanyag került elő. Az 
objektumok egy része bolygatott volt. 

A leletanyag kisebb része tartozik a késő bronzkori 
Kyjatce-kultúra en11ékanyagába. A feltárás során több 
gödörbó1 a jellegzetes fényezett fekete késő bronzkori 
kerá1nia inellett kora vaskori, korongolt edénytöredé
kek is eló1<erültek. A preszkíta-szkíta jelleg(í durva ill. 
finom korongoltkerán1ia mellett több objektumból nagy 
n1ennyiségCí orsógon1b került elő. A leletanyag nagy 
része kerámia, a kisleletek között en1lítést érdemel egy 

25 Bács1negi G. szóbeli közlése. 
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borostyángyöngy, több szkita bronz nyílhegy, vaskés, 
szórványként bronz spirálcső. 

Munkatársak: Bácsmegi Gábor, Parditka Györgyi 
régészek. 

22 Li . Madaras, Paplapos 
(Bács-Kiskun megye) Kö 

GUBA SZILVIA 

2007. március 23-án helyszíni szemlét tartottam Mada
rastól DK-i irányban, a Kígyós-ér partján, erős szint
különbségekkel jelle1nzett területen. Ettó1 K-re egy 
lapos rész, n1ely időszakosan ma is vízjárta, egykori 
kisebb szikes tó volt. A tégla- és kőépület maradványait 
közvetlenül a laposhoz közel eső dombháton találtuk 
1neg. Viszonylag nagy területen voltak szétszóródva 
maradványai, sok emberi vázrészt is kiszántva találtunk. 
A helyszínen bronzharang töredékeit, kulcsot, koporsó
szögeket találtunk. Feltűnően nagy niennyiség(í kerámia 
volt a templom helyén is, ez valószínűsíti annak késői 
építését. Az egész településen sok és kifejezetten nagy, 
összeillő kerá1niatöredék hevert. A középkori település 
teljes területét bejárni nem tudtuk, a Kígyós-ér partjáig 
mindenképpen lehúzódik, nagy valószín(íséggel a kis 
tavat részben körbeöleli. 

A múzeumi adattárban fellelhető jelentések közül 
Kőhegyi Mihály 1960/61-es ásatásának helyszíne -
melynek során a templom részleteit és sírokat is feltárt 
- bizonyosan beazonosítható ezzel a lelónellyel. 

ROSTA SZABOLCS 

2 25. Magyaratád, Magyaratád-Patahalom közötti 
n , 

muut 
(Somogy megye) B(?) 
2007. október 8-9-én terepbejárást végeztünk a több te
lepülést is érintő szennyvízcsatorna nyon1vonalán, 200 m 
széles sávban. A két települést összekötő n1űút építése so
rán bronzkori edények kerültek elő, an1elyek valószínCíleg 
urnasírokból szárn1aznak. A lelónelyen 2007. október 9-én 
végzett állapotfelmérő terepbejárás során, jó megfigyelési 
körüln1ények (friss szántás) ellenére sem találtunk a 
lelónely azonosítására alkalmas felszíni leleteket. 

226. Magyarkeszi, Körtefa i-dű lő 

(Tolna megye) Á, Kö 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

, 
2007. december 4-i szen1lén1en N1agyarkeszitó1 EK-re, , 
a falu szélétó1 kb. 300 m-re, a faluból EK felé kivezető , 
dűlőút és az ENy-DK irányú patak által határolt részen, 
a patakkal párhuzamosan kb. 400 n1 hosszan közepes 
sCírűségben középkori kerámiát gyűjtötte1n. A falu a 
dűlőnevek szerint az egykori Nyilassal feleltethető meg, 
amelynek temploma a 17. sz. végén még állt. 

A te1nplomot a patak meredek partja feletti domb
vonulat egyik 155 m tszf. magasságú kiemelkedésén ta-

láltam meg. A szántás következtében a ten1plom tájolása , 
és mérete megállapítható volt: a kissé DNy-EK tájolású 
épület legnagyobb külső mérete kb. 13x6 1n, anyaga 
jórészt tégla (kő csak néhány darab volt), amelyet fehér, 
meszes habarcs kötött össze. A szentély helyén kb. 1x1 
m-es területen négyzet alakú habarcsos folt rajzolódott 
ki. A templom - mérete alapján - olyan, kőalapozású , 
Arpád-kori téglaten1plom lehetett, amelyet pusztulásáig 
eredeti formájában, átépítés nélkül használtak. A te1np
lom körüli temetőre utaló csonttöredékeket az épület 
mindegyik oldalán közepes sCírűségben találtam, kb. 5 
m-en belül. Az épület DNy-i sarkától 3-5 m-re pedig két, 
frissen kiszántott, Ny-K tájolású csontváz összetartozó 
darabjait figyeltem n1eg. Apróra tört embercsontok a 
templomon belül is jelentkeztek. Egy koponyatöredéken 
pártától származó zöld patina látszott. 

K. NÉtvlETH ANDRÁS 

227. Mád, Batthyány utca 51. 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B, Á 
2007. március 14-én Tokaj váráról készült metszeteket 
tekintettünk meg a tulajdonos gyCíjtc1nényében. Ekkor 
figyeltünk fel a ház eló1<ertjében és az ingatlan kertjében 
a nagy mennyiségű kerá1niatöredékre. /\ gondozott 

/ 

kertben bronzkori és Arpád-kori leleteket gyűjtöttünk. 

A terület beépítettsége miatt a lelónely kiterjedését nem 
tudtuk n1egállapítani. 

Munkatársak: Honti Szabolcs, Pusztai Tamás. 
SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

228. Márokpapi, Kossuth utca 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á, Kö 
2007. május 30-án közműárok föld munkáihoz kapcsoló
dóan régészeti felügyeletet láttunk el a Kossuth utcában. 
A 19-21. és az 51-53. sz. lakóházak előtt, a már kiásott , 
árok földjébó1 Arpád-kori és középkori kerán1iatöredé-
keket gyűjtöttünk. 

A közút és a járda közelsége 1niatt az árok falá
ban észlelt jelenségeket nem tudtuk kibontani, de a 
térképen rögzítettük azok pontos helyét és a leleteket 
beszállítottuk a Jósa András Múzeumba. A nevezett 
utca Márokpapi központi részén húzódik keresztül, egy 
egykori folyó holt medrének partján. Valószín(í, hogy 
a különböző porták előtt talált cserepek egy nagyobb 
kiterjedésű lelónely részét képezik, 1nely az egykori 
Márok falu 1naradványa lehet. 

Munkatárs: Svéda Csaba rajzoló. 
PINTYE GÁBOR 

229. Mártély, Darvasszék (TXM Makó-8 kút) 
(Csongrád megye) Sza 
A lelónely Mártély Darvasszék elnevezésCí határrészé
ben, közvetlenül Mártély és Hódmezővásárhely határán 
helyezkedik el. Egy kb. 14 OOO m2 területet, a kutatófúrás 
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helyét letakarták zúzott kővel és betonlapokkal, ami 
a régészeti lelóbely egy részét is fedte. Közvetlenül , 
a letakart terület E-i oldalánál jelöltük kj a megelőző 
feltárás szelvényét. 

A feltárt 1000 n12-nyi szelvényben a humusz gépi 
eltávolítása után egy 4-5. századi, hun kori szarn1ata 
település objektun1ai kerültek elő. Az ásatás során 6 
félig földbe mélyített házat, 5 különösen nagyméretű, 
kétosztatú tárológödröt és 1 árokrészletet tártunk fel. 
Az objektumokból j elentős mennyiségű kerán1ia, kevés 
állatcsont és patics, néhány vastárgy és pár szen1 gyöngy, 
valamint egy kézi malom került elő. 

Az ásatáson tett megfigyeléseink szerint a területen , 
egy nagy kiterjedésű, ENy-DK irányban húzódó, in-
tenzív hun kori szarmata település található, amelynek 
egy részét biztosan fedi a Makó-8 kutatófúrás számára 
kijelölt terület. 

230. Mátraszőlős, Kerekbükk 
(Nógrád megye) B, N 

BALOGH CSILLA 

2007. júniusban és szeptemberben n1Císzeres lelet-, és 
lelóbely-felderítést végeztünk a Patay Pál által 1959-
ben felfedezett, 1najd Nováki Gyula által feln1ért késő 
bronzkori erődített telep területén. A kutatásban 7 fő, 6 
fémkereső készülékkel vett részt. Munkánk célja az erő
dített telep pontosabb keltezése és az esetleges rablások 
megelőzése volt. Az előkerült fémtárgyak mindegyikét 
GPS koordinátákkal láttuk el, hogy szóródásukat térkép
re vezetve kirajzolhassuk az erődített település azon ré
szeit, melyeket intenzív fémhasználat jellemez. A közel 
100 hektáros lelóbelynek jelenleg csak körülbelül fele 
járható be, a helyenként áthatolhatatlanul s(ír(í aljnö
vényzet, illetve a tarvágásokon kihajtott fiatal, bokros 
erdőrészek miatt. Szisztematikus kutatást 3 helyszínen 
végeztünk, de ezeken kívül igyekeztünk legalább egyszer 
érinteni a bejárható felszíneket. A D-i sáncszakasz Ny-i 
felének belső oldala 1nentén elterülő, jól járható erdős 
részen csak két régészeti leletet találtunk: egy bronz 
cikáda fibulát és egy népvándorlás kori vaslándzsát. , 

Nem messze innen, a sánctól E-i irányba eltávolod-
va egy irtáson késő bronzkori megtelepedés nyomaira 
bukkantunk. Az itt húzódó kb. 100 n1 hosszú és 40 m 
széles kis gerincen ép és töredékes tokos balta, késpenge, 
bronzkarikák, nyersanyagrögök, valamint a felszíni boly
gatásokból gyűjthető patics- és kerámiatöredékek utaltak 
egy jelentősebb késő bronzkori településmagra. 

A kis gerinc közepe táján egy bronztárgyakat tar
taln1azó depóleletre bukkantunk, melyet egy 1x1 m-es 
kis szonda segítségével eredeti kontextusában sikerült 
feltárnunk és dokun1entálnunk. A zárt leletegyüttes 5 
lándzsát, 4 tokosbaltát, egy sarlót, egy karperecet, egy 
kisebb nyersanyagrögöt és egy árat foglalt magába. 
A bronzkincs a I-iaA2-HaB1 időszakra keltezhető. A késő 
bronzkori tárgyakon kívül egy üvegberakásos, hun kori 
bronzcsat is előkerült a gerinc felszínén. 

, , 
Atvizsgáltuk az erődített telep ENy-i részén talál-

ható tó környezetét és a körülötte elterülő jól járható 
tölgyest. Az alapos kutatás ellenére itt is csak egyetlen 
településnyomot sikerült találnunk. A tótól DK-re 
100-150 111-re bronzrögök, bronzpitykék és a Kyjatice
kultúra sajátosságait mutató kerámia utalt egy intenzí
vebb települési mag meglétére. Arra, hogy a bronzkor 
utáni korszakokban is lakták, használták ezt a térséget, 
egy itt eló'került - talán a népvándorlás korra keltezhető 
- vaslándzsa és egy kisebb vasszigony utalt. 

Munkatársak: Szilas Gábor régész, Kalli András, 
Nagy Nándor, Tóth Farkas Márton régészhallgatók, Bacs
kai István, Dankó Szabolcs, Sándor Lajos technikusok. 

23 1. Mernye, Nagy-árok 
(Somogy megye) Ró 

SZABÓ GÁBOR 

2007. október 8-9-én terepbejárást végeztünk a több te
lepülést is érintő szennyvízcsatorna nyomvonalán, 200 n1 , 
széles sávban. Mernyétó1 D-re, Somodor E-i részével egy , 
vonalban, attól Ny-ra a Nagy-ároktól E-ra 200 m-re hely-
színi szemle során rón1ai kori lelóbelyet azonosítottunk. 
A rossz n1egfigyelési viszonyok mellet is sikerült pontosan 
meghatározni a régészeti lelóbely helyét és hozzávetó1eges 
kiterjedését. A lelóbely egy kb. 250-300 m átmérőjű ovális 
területet fed, egy a Hartár-árok fölött emelkedő lankás 
domb D-i lejtőjén. A terepbejárás során viszonylag sok 
kerán1iatöredéket gylíjtöttem, a lelónely intenzív lehet. 

REMÉNYT LÁSZLÓ 

232. Mezőzombor, Békás-ér 
// 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0 
2007 októberében helyszíni szemléket végezte1n Sze
rencs határában. 

Békás-ér 1.: A régészeti lelóbely nagyobbik része 
már Mezőzon1borhoz tartozik. Taktaföldvártól csak egy 
egykori 'fakta-1neder választja el. J\ helyszíni szemle 
során a szántásban nagy mennyiségű őskori kerá1niát 
figyeltünk meg. A lelőhely kiterjedése 200x150 m. 
A régészeti lelóbely Ny-i része átnyúlik a Szerencshez 
tartozó 0147 helyrajzi számú területre. 

Békás-ér 2.: A régészeti lelóbely teljes egésze Mező
zomborhoz tartozik. Taktaföldvártól az egykori Takta
meder választja el, annak magaspartján találtuk meg 
2007 őszén, szántóföldön. A Békás-ér 1. lelóbelytó1 É-ra, 
200 m-re található. A helyszíni szemle során a szántás
ban nagy mennyiségű őskori kerámiát figyeltünk meg. 
A lelóbely kiterjedése 300x150 m. 

233. Miskolc, Szeleta-barlang 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Pa 

PUSZTAI TAMÁS 

2007. március 5. és május 4. között leletn1entő feltárást 
végeztünk a Szeleta-barlang Kadic-féle „G" barlang-

247 
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részében, n1iután előzó1eg február 15-én nagyméretű, 
frissen ásott, 8-9 in2-es rablógödröt azonosítottunk a , 
cseppköves üreg E-i felében. Az ásatás célja nem az adott 
terület teljes feltárása és a leletmentés volt, hanem a 
tudo1nány számára okozott kár valószínlí n1értékének 
megállapítása. 

A lelet1nentés során a cseppköves üregben és közvet
len a bejárata előtt összesen 11 m2-nyi területet tártunk 
fel és a „fekete-vonal„tól számított legnagyobb mélységet 
véve alapul 7 ,2 méterig haladtunk. Sziklafeneket sehol 
nem értünk. Az előkerült leletanyagot a több ezer ál
latcson t (javarészt barlangi medve) inellett tnindössze 
egyetlen moustéri kaparó jelentette. 

LENGYEL GYÖRGY - SzoLYÁK PÉTER 

23 Li . M ogyoród, Kiss E. u tca 16 . 
(Pest megye) B, Sza, Á, Kk 
2007. június 8-9-én régészeti n1egfigyelést végeztem a 
telken (Hrsz.: 320) új családi ház építésekor. A leló'hely 
a n1ogyoródi 1. sz. leló'hely (Klastromdon1b) területére 
esik. A telek domblejtőn van, ezért a felső, DNy-i oldal 
mellett a kert felszínétó1 számított 190 cn1-ig mélyí-, 
tettek, míg az alsó, EK-i oldal mellett már nem kellett 
mélyíteni, itt a helyiség alja a 111ai felszínnel azonos. , 
A helyiség ENy-i oldala mellett sötét, paticsos, faszenes 
folt rajzolódott ki, amelybó1 néhány késő középkori 
cserép került elő. A helyiség többi részén régészeti 
jelenség nem n1utatkozott; a felső kevert, szemetes és 
- különösen a DNy-i részen - közn1(ívekkel bolygatott 
réteg alatt tiszta sárga homok jelentkezett. 

Június 18-19-én a 40 cm széles, 40 cin mély alapár-, 
kokat kézzel ásták ki. A szuterén ENy-i oldala inelletti , 
árok E-i oldalában 4,4 n1 hosszan, a szen1ben levő D-i 
oldalban 2,5 111 hosszan rajzolódott ki egy nagyobb 
objektum házfoltja, utóbbi helyen két oldalt egy-egy 
50, illetve 60 cm átmérőjű cölöplyuk(?) volt. Betöltése 
sötét, homogén, patics- és faszéndarabkákkal kevert, 
késő középkori cserepeket és pár állatcsontot szedtem 
ki beló1e; az alapároknál 111élyebbre húzódik. A jövendő , 
helyiség belső szélessége 2-4 111, E-i irányban túlnyúlt 
az épülő házon. 

Kőv ÁRI KLÁRA 

235. M ogyoród , Klastromdomb, Mély utca 
(Pestmegye) B,Sza,Á, Kk 
2007. szepten1ber 19-én helyszíni szen1lét tartottam a ' 
telken (Hrsz.: 311/2). Az építkezés során húzott árokban 
és pillérgödrökben egyetlen helyen, a D-i, hosszanti ház
oldalnál, az alapárok D-i oldalában inutatkozott nagyon 
halványan egy kis gödör foltja a töltés alatt. Szélessége 
felül 70- 90 cn1, lefelé összeszűkül, betöltése sötétszürke, 
kevert, patics és faszén nélkül. Egy darab kézzel formált, 
apró kaviccsal kevert anyagú szarmata(?) cserepet szed
tem ki beló1e. Az alapárok szemközti falában a beásás 
nem folytatódott. Az alapozáskor kidobott földben pár 

cserepet találtam: egy fekete, simított felületű bronzko1i, 
nagy valószínlíséggel a Vatya-kultúrához tartozó kis , 
töredéket; egy apró kavicsos anyagú Arpád-kori oldalt, 
két fehér színű, korongolt késő középkori cserepet. 

Kőv ÁRI KLÁRA 

236. Mosonmagyaróvár, Moson, Soproni utca 35. 
(Győr-Moson-Sopron megye) Á 
2007. április 4-én a mosoni Királydomb D-i oldalában 
fekvő telken (Hrsz.: 260) álló lakóház bővítéséhez kap
csolódó régészeti megfigyelést végeztünk. A tervezett 
hozzáépítés helyén a tervezett épületbővítés faltörési 
vonalának megfelelően összesen 14,4 n1 hosszú, 70 cn1 
széles, 120 cm mély alapárkot ástak ki . A felső rész 
115 cn1 mélységig újkori kevert rétegekbó1 állt, ám az 
árok aljának nyesése során 120- 130 cm n1élységben , 
Arpád-kori kerán1iatöredékek és állatcsontok kerültek 
elő nagy mennyiségben, illetve három telepobjektun1ot 
is feltártunk, közülük 2 cölöplyuk, lelet a betöltésükben , 
nem volt. Az E- D-i irányú teknős aljú árok betöltéséb ó1 , , 
Arpád-kori kerán1ia került elő. A telek Arpád-kori (12. 
századi) leletei és jelenségei kis felületlí nlegfigyelésük 
ellenére fontos adalékkal szolgáltak a suburbiun1 to
pográfiájához. 26 

237. Nagykanizsa, M agyar utca 170. 
(Somogy megye) B, Ró, Á 

, 
ASZT f\GNES 

2007 . január 17-25. között régészeti kutatást végeztünk 
a telken (Hrsz.: 267 / 17) . A terület Nagykanizsa É-i ré
szén a 74. sz. főúttól Ny-ra helyezkedik el. A telek az 
Inkey-kápolna néven isn1ert régészeti lelóbely része, 
amelyet 1976-ban lokalizált dr. Horváth László. Ezen a 
több korszakban lakott régészeti leló'helyen 1976-ban és 
1979-1981 között folyt ásatás. A feltárás során újkőkori, 
rézkori, kora bronzkori teleprészlet és római kori villa 
rustica került napvilágra. Majd 2004. május 11-12-én 
próbaásatást végeztünk a beépítésre szánt telken. 2004-, 
ben a feltárási területtó1 E-ra rón1ai kori településobjek-
tu1nokat, 4. századi sírépületet valanunt ten1etkezéseket 
tártunk fel. A 2004-es próbafeltárás során inegállapítot
tuk, hogy a telek Ny-i fele régészetileg fedett, itt egy 20 
111-es sávban tudtuk elvégezni a régészeti feltárást. 2007-
ben a te rületen (845 m2) szórványosan kora bronzkori, , 
római kori, és Arpád-kori edénytöredékeket találtunk. 
A telek Ny-i részén 15 objekttunot bontottunk ki . Ezek 
közül 8 kora bronzkori edénytöredékeket tartalmazott. 
A többi cölöplyuk, illetve inodern árok volt . 

Munkatárs: Major László régésztechnikus. 
EKE ISTVÁN 

26 AszT Á.: „~larkalf hazája„." Újabb régészeti kutatások a mosoni 
ispáni központban. ln: Arrabona 44/1 (2006) 9- 40. 
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238. Nagykanizsa-Pa lin , Anyagnyerőhe ly 

(Zala megye) U, R , 
2006-ban Nagykanizsa-Palin E-i szélén, a 74. sz. közút 
és a vasút által határolt területbó1 kiemelkedő homok
don1bon leletmentő ásatást végeztünk.2; 

2007. július 2. és augusztus 1. között a hon1okdomb 
K-i felének alsó harn1adán, a don1bon jelentkezőhárn1as 
körárok-rendszer l egkülső árkának D-i és K-i részét 
táruk fel. Az 1. sz. objektumnak, vagyis a legnagyobb 
n1éretlí késő neolit-kora rézkori lengyeli kultúra idejére 
datálható körároknak sikerült a D-i bejáratát is meg
fognunk. Az előző évi tapasztalatokat itt is n1egerősítve 
látjuk, n1iszerint a legkülső ároknál nem alakítottak ki 
a bejáratok előtt félköríves bástyaszer(í árkot. 2007-ben 
is jelentős n1ennyiségCí leletanyag került napvilágra az 
árokból, elsősorban kerámiatöredékek, állatcsontok 
és őrlőkövek. Az idén a festett töredékek száma n1ár 
csekélynek inondható. 

A hon1okdomb K-i oldalában, a körárkon kívül két 
további kisméretű objektu1n is napvilágra került, így a 
két ásatási idényben teljesen feltárt területen az objek
tumok száma 86-ra einelkedett. 

Munkatárs: Korcsináros Attila technikus. A lelóbely 
feln1érését Soós Zsolt és Vadász Norbert végezte. 

TOKAI ZITA MÁRIA 

2 39. Nagykanizsa-Pa lin, Szociális otthon 
(Zala megye) B, Á 
2007. n1árcius 5-14. között végzetük el a bútorraktár
hoz vezető új bekötőút által érintett terület megelőző 
régészeti feltárását. 

A lelóbelyen korábban 2004 és 2006 között kutat
tunk az M7 autópálya megelőző régészeti feltárásai kap
csán, illetve 2004-ben bútoráruház építését n1egelőzően. 
A most n1egkutatott terület a korábbi feltárásoktól Ny-ra 
terül el. A korábbi ásatásokon a lelónely ezen részén 
egy kora bronzkori településrészletet, illetve egy 4. 
századi te1netőt tártunk fel. A kutatott területen n1ost 
61 régészeti objcktun1ot bontottunk ki. Ezek jelentős 
része a kora bronzkori Somogyvár-Vinkovci-kultúra , 
településéhez tartozott, ezek mellet két Arpád-kori 
gödröt tártunk fel. 

N!unkatárs: Major László régésztechnikus. 
EKE ISTVÁN 

2~0. Nagyká lló, Harangodi- tó „ ~ 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0 , A, Kö 
2007. ápri lis 20-án helyszíni szemlét végeztünk a te
lepülés határában. Célunk az volt, hogy az elpusztult 

27 STRAUB P. -ToKJ\l Z. Nl.: Karoling-kori temető 1 agykanizsa-Palin
ban - A cen1etery from the Caloklingian Period at Nagykanizsa
Palin. ln: R6gészeti kutatások Magyarországon - Archaeological 
Investigations in IIungary 2006. Budapest, 2007. 79-104 . 

Harangod nevCí településnek megkeressük a ten1plomát. 
A Kiskálló nev(í településrészen egy helyi lakos jelenleg 
erdővel fedett területen köveket bányászott ki valami
lyen épületnek az alapfalából. Ennek során leletet is talál
tak, egy középkori kályhacsempének mintegy negyedét, 
amelyiken egy makk látható. Ezt kérésünkre átadta. 

Az említett dombhát K-i oldalát átnézve több kisebb-, 
nagyobb kődarabot, valan1int Arpád-kori és középkori 
kerúmiát találtunk, de embercsontot nem. A terül etet 
a helybeliek Templomhegynek nevezik, de ezt az elne
vezést a hivatalos térképek nem jelölik. 

Az ettó1 a helytó1 D-re fekvő rész neve Födé1nes/ 
Fedémes, ám ezt a nevet sem tüntetik fel a térképeken. 
Ez utóbbiról viszont tudjuk, hogy egy elpusztult közép
kori település, s vélhctó1eg az említett részen terült el. 
Az elpusztult templom - ha valóban a Temploml1egyen 
állt - inkább ehhez a településhez tartozhatott. 

Az idős asszony felajánlott még a n1úzeu1nnak egy , 
birtokában lévő Arpád-kori érn1ét, amelyet a kertjében 
talált, valamint egy újkori ólomkorpuszt, n1elyet az 
Arany János utcában találtak. Helyi lakosok elbeszélése 
alapján megnéztünk egy másik területet is, nem messze 
az említett helytó1. Itt az 1960-as években gyümölcsfa
telepítés közben állítólag sírokat találtak. Iv!a már az 
egész terület szántó. A területen nagy mennyiségben , 
találtunk őskori és Arpád-kori kerámiát (talán az egykori 
Födémes falu húzódott még át erre a területre. 

Munkatársak: Pintye Gábor régész, Bakos János 
technikus, Harsányi Gézáné, a nagykállói helytörténeti 

,,. „ ,,. 
gyuite1neny vezetoie. 

2~ 1. Nagykörü határa 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, B, N 

JAKAB ATTILA 

2007. április 6-8. között terepbejárást végeztünk Do
ba puszta és Kőtelek között. Az egykori magaspart bejá
rását követően a nagykörűi sziget bizonyos szakaszait 
vizsgáltuk meg. , 

Kaszáló: Kisebb n1agasparti sziget E-i részén há-
ro1n, egy1nás közelében l évő lelónelyet rögzítettünk 
(40-42. lh.), melyekró1 igen gazdag kőeszközanyagot 
gyCíjtöttünk. Ezek alapján a lelónelyeken neolitikus és 
bronzkori n1egtelepedéssel számolhatunk. 

Sovány-dűlő major: A település előtt, a n1ajor n1el
lett egy A VK, népvándorlás kori lelónelyet (35. lh.) 
találtunk. 

A leletek a Dan1janich János Múzeum gylíjten1ényébe 
kerültek. 

Munkatársak: Bartus Dávid, Váczi Gábor és György 
László régészek, Dankó Szabolcs fotós. 

2 ~2. Nagykőrös határa 
(Pestmegye) U, B,Sza,A, Kö 

KOVÁCS KATALIN 

2007 novemberében terepbejárást végeztünk a 441. 
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sz. főút Nagykőrös t elkerülő szakaszának tervezett 
nyomvonalán. 

Barta-tanya, Komposztáló-telep (2. lh.): A város D-i 
határában található komposztáló-te1eptó1 DNy-ra fekvő 
cukorrépa vetésben kis intenzitású szarmata telepnyomot 
lokalizáltunk egy nyelv alakú lankásabb dombháton. 
A lelónely a 2005-ben feltárt teleprészlethez ta rtozik. 

Földvár-clíilő (10. lh.): A határrészben jó megfigyelési 
körülmények mellett egy 750x300 m-es lapos felületen 
nagy intenzitásban találtunk középső bronzkori kerámia
töredékeket. A lelónely a jól isn1ert bronzkori erődített 
telep külső horizontális telepeként azonosítható. 

Földvár-clíílő 2 (11 . lh.): A lelónely a dCilőben, egy , 
EK-DNy irányú villanyvezeték, egy a vezetékkel pár-
huzamosan futó földút és egy tanyaépület, illetve a , 
tanyaépülethez a n1Cíút feló1 bevezető ENy- DK irányú 
földút által határolt, nyelv alakú kisebb dombháton 
található. A tanya n1ellett, a friss szántásban kevés kö
zépkori kerá1niatöredéket gylíjtöttünk. 

Földvár-dűlő, Nagy-tanya (12. lh.): A Nagy-tanya 
közvetlen közelében, attól D_ Iy-ra, a tanyaépületekhez , 
a n1líútról bevezető, ENy-DK irányú földúttól kb. 150 , 
m-re DNy-ra, egy kisebb, hosszúkás, ENy-DK lefutású 
dombháton a szántásban kevés avar kerán1iatöredéket 
gyCíjtöttünk. 

Kiirti-lapos, Csíkvár II. (4-5. lh.): A Nagykőrös-, 
Kecskemét vasúttól ENy-ra, egy fasorral szegélyezett , 
keskeny, EK-DNy irányú földút DK-i oldalán, a vasúttól 
távolabb, két don1b közötti sekélyebb területen a fel
színró1 összegyCíjtött terra sigillata u tánzatok és szü rke 
korongolt oldaltöredékek alapján egy kis intenzitású 
szarmata telepet lokalizáltunk, amely összefügg az út 
túloldalán lokalizált Nagykőrös 5. lelónellyel és a Csíkvár 
II. telep részét képezi. 

Kiirti-lapos, Vasút, 262. sz. (3. lh.): A Nagykőrös
Kecsken1ét vasútvonaltól DK-re, egy hosszúkás domb
háton lokalizálható a lelónely, an1elynek területén kis in
tenzitásban szarn1ata keránliatöredékeket gyCíjtöttünk. 

Pavlovszky-tanya (6. Zh.) : A Pavlovszky-tanya és a , 
tó1e EK-re húzódó erdősáv, illetve a agykőrösre be-
vezető aszfaltút közötti területen, egy kis, réttel fedett 
domboldalon, illetve a 1nellette húzódó, lankásabb 
szántón újkori és recens kerámiaanyag n1ellett egy pat
tintott kőeszköztöredék és egy a neolitikum időszakára 
datálható, vastag falú, kézzel forn1ált, narancsszínCíre 
égett, bevagdosott peren1töredék került elő. 

Szurdole-clíilő, Katona-tanya (8. lh.) : A Nagykőrösre , 
vezető, ENy-DK irányú n1Clúthoz és a tanyaépülethez 
közelebb, egy enyhén kiemelkedő n1agaslaton kis inten
zitásban szarmata kerámiatöredékeket gylíjtöttünk. 

Szurdok-dűlő (9. lh.): A Katona-tanyától ÉK-re, egy 
kukoricatarlóval fedett don1bháton rosszul kiégetett, 
vörösesbarna oldaltöredékek, illetve egy erősen kihaj
ló, bekarcolt girlandkötegekkel díszített, sötétszürke, 
korongolt peremtöredék került elő, an1elyek az avar 
korra datálják a lelónelyet. 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

243. Nagyrécse, Bakónaki-patak 
(Zala megye) LT, N 
Az M7 autópálya nyomvonalában lévő lelónelyen a 
2006-ban lehun1uszolt terület Ny-i szélén több objektun1 
is előkerült, ezért a Bakónaki-patak K-i oldalán is szük
séges volt az erdő kivágását követően a lelónely pontos 
kiterjedését tisztázni Az erdő kivágására a pótkisajátítási 
területen nem, csupán az e redeti nyo1nvonalban került 
sor, 58 n1 szélességben. 

A munkát 2007. március 26. és április 23 . között 
két részletben tudtuk elvégezni, melynek során 8 újabb 
kelta és népvándorlás kori objektu1n került elő. Mivel a 
legszélső objektun1tól 12 n1éterre Ny-ra ne1n találtunk 
további régészeti jelenséget, a feltárást az útépítéssel 
veszélyeztetett területen befejeztük. 

A 2007-ben lehtunuszolt fel ület 2090 n12, a 2006-
2007-ben elvégzett feltárások alapján a régészeti lelónely 
Ny-i irányban 140 méterrel hosszabbnak bizonyult a 
terepbejáráskor 1negfigyelt felszíru nyon1oknál. 

KVASSAY JUDIT - STRAUB PÉT~R 

244. Nagyrécse, Tüskevári-dűlő 
(Zala megye) R?, V?, Kö 
Nagyrécse belterületétó1 DK-re, a Bakónaki-patak illetve 
kisebb, névtelen vízfolyásoktól körülvett, a környezet-, 
bó1 30 méterre meredeken kien1elkedő, E-D-i irányú 
dombtető déli peremén egy késő középkori település 
objektun1ait bontottuk ki . Az M7 autópálya építését , 
megelőzően 2004-2005-ben, a don1btetőt E-D-i irány-
ban keresztülszelő díílőútig végeztük el a régészeti fel
tárásokat. 2007 áprilisában a d(ílőúttól K-re, a dombtető , 
EK-i részén húzódó erdő kivágása után nyílt lehetőség 
a n1unkálatok folytatására. 

Az átkutatott 3005 1112 felületen 32 objektun1ot 
találtunk. Egy edényégető gödöregyüttes őskori , a 
többi objektum (gödrök, árkok és cölöplyukak) a késő 
középkori település en1léke. Az objektumok a kutatási , 
terület déli részén s(írCísödtek. Igya 2007. április 2-21. 
között elvégzett megelőző régészeti feltárás eredmé
nyeként tisztázni lehetett a késő középkori település , , ; 

EEK-i határát. Ujdonságnak szán1ít az őskori (rézkor? 
kora vaskor?) korszak leleteinek előkerülése. A lelónely 
földmunkákkal veszélyeztetett részének teljes feltárását 
el végeztük. 

A leletek a Zala Megyei Múzeun1ok Igazgatósága 
M7 Régészeti raktárközpontjába kerültek. 

Munkatársak: Kvassay Judit régész, Kán1án Beáta 
technikus. A geodéziai feln1érést Soós Zsolt és Vadász 
Norbert technikusok készítették. 

24 5. Nagyrozvágy, Pap-domb 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 

STRAUB PÉTER 

A lelónely évtizedek óta ismert a régészettudomány szá
mára. 1971-ben talajjavító inunkálatokkal inegbolygat-
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tak és részint cl is pusztítottak egy bronzkori települést. 
1972 őszén Ilellebrandt Magdolna leletn1entő-h itel esítő 

ásatást végzett a Pap-do1nbon, inelynek során a füzes
abonyi kultúra településének nyomaira bukkant. 

t\ cigándi víztározó építését megelőzően lehetősé
günk nyílt a rra, hogy nagy felületre kiterjedő feltárást 
végezzünk. 2005-2007 között háron1 szezonon keresz
tül zajló, 3,9 hektáros feltárás során rendkívü l nagy 
n1ennyiség(f, gazdag leletanyag birtokába jutottunk. 
Jóllehet az egykori tell telepet nagyrészt elpusztítot
ták, sikerül t 7 sí rt n1egmentenünk és 317 objektun1ot 
feltár nunk, valam int 7 kutatóárokkal átvágnunk a 
telepet övező patakmedret. Az ezekbó1 kikerül t há
zikerá1nia rnellett n1egtaláljuk a kultúra jellegzetes 
díszedényeit is. 

A lelóbely különlegességét adja egy kút is, a1nelynek 
faszerkezete a n1ocsaras környezetnek köszönhetően 
viszonylagos épségben megmaradt. A kútból nagyszá1nú 
összetört edény is előkerült, melyek egyedi forn1ával és 
1nintakinccsel rendelkeznek. A korsók között szán1os 
olyan talá lható, a1nelyek a kultúra késői, bodrogszerda
helyi fázisának jellegzetes vonásait hordozzák. 

Bronzöntésre, fén1n1egn1unkálásra utaló le letek 
is napvi lágra ke rültek: a n1ár fent cn1lített kincslelet 
111ellett szán1os öntőforn1a és néhány apróbb lelet (ár, 
t(í, spirálgyöngy) . Szórványként egyetlen aranytárgyat, 
egy hajkarikát is találtur1k. 

2Li6. Nagytarcsa, Urasági-dűlő 
(Pest megye) R, B, V, Sza, Á 

Koós Juorr 

2007. június 21. és szepten1ber 24. között n1egelőző ré
gészeti feltárást végeztünk Nagytarcsa 16. sz. leló11clyén, , 
n1cly a tervezett M31 autópálya E- D-i irányú nyon1vo-
nalára (220x60-80 n1) és két lehajtó területére esett. , 
f\ lelőhely don1bháton húzódott, E-ról D-nek lejtett. Az 
ásatás el őtti talajszinthez képest a régészeti objektu1nok 
változó, 130-400 cin n1élyen voltak, 180-190 n1 (balti) 
tengerszint feletti 1nagasságban. A terület talajképző 
üledéke részben futóhon1ok, részben aprókavicsos 
folyóvízi homok volt. A feltárt terület K-i részén (a K-i 
lehajtó területén) megfigyelhető térszíni mélyedések 
egykori vízfolyások medrei voltak, lassú feltöltődésük 

után régészeti jelenség nem volt bennük megfigyelhető. 
A nyon1vonal területén Kr. u. 2-4. századra tehető szar
n1ata kistelepülésként azonosítható objektumrendszert 
tártunk fel, mely Ny-i, D-i és K-i irányban túlnyúlt az 
autópálya nyon1vonalán. A szarmata település között 
előkerült háro1n rézkori sír, két késő bronzkori gödör, 

, 
két kora vaskori gödör, és egy Arpád-kori kemence. 
f\ szarn1ata település objektumait különböző jellegCí 
gödrök és vern1ek, veren1házak, árkok, ken1encék és 
n1unkagödreik jelentették. A gödrök n1élysége - a 
nyesett felszínhez képest - 20- 180 cm között válto
zott, forn1ájuk henger, teknő vagy n1éhkas alakú volt. 
Ki lenc gödörben állatvázat találtunk, bolygatott vagy 

bolygatatlan formában, kutya, marha, ló, szá rnyasok 
inaradványaival. A gödrök többségének egyrétegCí 
betöltése volt, de előfordult három-, négyrétegCí is. 
A területen hét veremházat tártunk fel. Porn1ájuk 
változó: megközelítően négyszögletesek, hosszúkásak 
vagy oválisak voltak; n1éretük átlagban 2,5-3,5x4-6 m 
között változott; n1élységük a nyesett fe lszínhez képest 
10-50 cm volt. Némelyikben, többnyire a hosszanti 
tengelyben, cölöplyukakat tártunk fe l. 

1\ területen 20 kemence került elő. Egy részük ki
fejezetten a ke1nencével azonos n1éretlí, valószínCíleg a 
ken1ence számára kialakított gödörben helyezkedett el, 
más részük csoportban, nagy felületet képező n1unkagö
dörhöz tartozott. A kemencék többségének többrétegCí 
alapozása volt, az elsimított platni alatt kerán1ia-, kő
vagy együttesen kő- és kerámiaalapozása. 

Háron1 sírt tártunk fel, 1 középső rézkori férfisírt, 
1 - valószínCíleg kultikus jelleggel - gödörbe fektetett 
gyern1ek sírját (rézkor), és 1 bolygatott gyern1eksírt. , 
A feltárt terület E-i részén, n1integy 5 111 mélységCí, 
4 n1 átn1érőjCí kutat tártunk fel, melyben két bolyga
tott állatvázon és néhány kerá1niadarabon kívül nen1 
került elő lelet. A kú t agyagos fenekét a betöltés és az 
altalaj összetételének különbségéből és szerves anyag 
tartaln1ából lehetett csak n1egállapítani. Az ohjektun1ok 
között hosszabb-rövidebb árkok húzódtak, 15-250 cn1 
n1élységgel, 30- 200 cn1 szélességgel. , 

A feltárt terület E-i részén ritkásabb, n1íg a középső , 
és D-i területen sCírCíbb volt az objektun1háló. Eszakon 
K-Ny-i irányban átszelő keskeny árok zárta le a szar
n1ata telepet. Ettó1 nen1 n1essze, D-re került elő a kút. 
1\ kúttól délebbre, a terület felső harn1adánál, középső 
és K-i oldalán kerültek elő a gödörházak, kivéve kettőt, 
n1elyek innen n1integy 180 n1-rel K-re a K-i lehajtó te
rületén álltak. Az objektun1háló a terület DNy- i részén 
volt a legsCírCíbb, itt több egy1násba a lakított gödör, á rok, 
ken1ence és munkagödreik helyezkedtek c l. 1\ szar
n1ata telep É-i részét talán lakóterületként, D-i részét 
mCíhelyterületként lehet azonosítani. 

Az objektun1okból kiemelt le letanyag elöntő há
nyada szar1nata kerámia, de előfordul t közöttük őskori , 
(neol it, rézkori, bronzkori) és középkori (Arpád-kori) 
lelet is. A leletek egynegyede állatcsont, előkerült to
vábbá néhány fémtárgy is: egy éren1, néhány fibu la, 
karperecek. 

Munkatársak: Ren1ényi László, Bocsi Zsófia, Jordán 
Viktória, Kisjuhász \Tiktó1ia, Nagy Gábor, Né1neth Bor
bála, Tolnai Katalin, Urbán Máté. 

2q7. Nagytevel, Csuszkáti-dűlő 
(Veszprém megye) U 

Nl ÉSZÁROS ÜRSOLY A 

2007. július 30. és augusztus 9. között folytattuk az őskori 
kó'bánya feltárását. A 2005-ben kibontott területtó1 D-re 
20 n1 hosszú, 1 111 széles kutatóárkot 11úztunk, an1it az 
objektumok jelentkezése után 5 m-rel m eghosszabbítot-

251 
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tunk K-i irányban és a bányagödrök mentén 3 szelvényt 
jelöltünk ki. 

Öt új bányagödröt találtunk, amelybó1 hármat 
tárunk fel teljesen, a nagy terjedelmCí 2 sz. objektun1 
részben tisztázatlan, a 4. sz. objektum pedig csak met
szetben látszik egyelőre. A kibontott objektun1ok rész
ben értehnezik a 2005-ben megfigyelt jelenségeket is . 
A bányagödrökben közvetlen korhatározó leleteket nen1 
találtunk, az 1. sz. objektun1 inellett voltak helyidegen 
anyagból készült eszközök (ütőkövek, kalapács). A sárga 
löszös kitöltésű gödrök esetében feln1erül viszonylag 
korai (Würm végi) datálás is. A területen a következő 
objektumokat különítettük el: 

200711 objektum: Az árok 0- 5 nl közötti szakaszán, 
az árok és a II. szelvény közti tanúfal alatt kisméretCí, 
kb. 1,8 n1 hosszú, 1,2 tn széles, 0,6 111 1nély, alul sárga 
mállott nlárgás, löszös kitöltéssel, felette kőzettörmelék. 
Sok, részben inegn1unkált tlízkőtörn1elékkel. A gödör 
szegélye 111e11tén ütó1<.övek (az árokban egy és a szel
vényben több). Teljes 111értékben feltártuk. 

200712 objektum: Az árok 15-20 111 közötti szakaszán , 
és az I. szelvényben a szálkőzet leszakadó E-D irányú 
pereme n1ellett sekély folyosószerlí képződ1nény, az 
árokba eső részén len1élyített gödör. Keleti irányba kb. 
1,5 nl széles pillér osztja két részre, a K-i rész alja fehér, 
összecen1entált mész1nárga, tűzkőgumókkal. Kitöltése 
vörös agyagos kőzettörmelék, alul sárgás mészmárga. 
A lapos részen kevés tCízkő a tör1nelékben, a gödör 
inélyebb részén sok t(ízkő. Megfigyelhető méretei: inin. 
4 n1 széles, belső inélyebb gödre 1,7x1,2(?) 111, nlélysége 
0,9 in. A „pillér» vastagsága 1 ,2- 1,8 111 közötti, hossza 
2,4 nl (É felé folytatódik) . Nagyobb részét feltártuk, de 
nen1 kizárt, hogy összefügg a 2005-ben feltárt törn1e
lékfelszínnel. 

200713 objektttni: Az árok 9-12 1n szakaszán és a III. , 
szelvényben (D és E rábontás) kitöltése vörös agyagos 
kőzettörmelék, alul sárgás löszös mészmárga. Teljes 
mértékben feltártuk. Hossza 3, 1 nl, szélessége 1, 7 m, 
legnagyobb n1élysége 0,7 m. Oldalában nagyobb nléretCí 
tCízkőgun1ók, sok tCízkő (tömb, gun1ó) került elő beló1e. 
A gödör D-i részén lépcsős „lejárót» figyelhettü nk n1eg. 
A gödörtó1 DNy felé 0,8x0,3 111 kiterjedésCí, 0,45 cin 
111élységCi gödör volt a szálkőzefben (nem jelöltük külön 
objektun1nak), vagy valószínCileg próbagödör. 

200714 objektu1n: Az árok 20-25 111 közötti sza
kaszán jelen tkezett elsősorban a D-i n1etszetfalban. 
Valószínűleg D felé nyílt. Kitöltése homokos, löszös, 
alatta vörös agyagos kőzettör1nelék. Sok kovatörn1elék 
került elő a tetejéró1. Az árokban 0,8 m n1élységig tudtuk 
megfigyelni, valós n1éreteit nem isn1erjük. 

200715 objeletttm: Az árok 0-5 m és 5-10 m közti 
tanúfala alatt kisebb gödör. Hossza 1 ,2 m, megfigyelt 
szélessége >1 111. Mélysége 0,5 in. Kitöltése löszös inész
n1árga. A pere1ni részeket kivéve teljesen feltártuk. 

A feltárt objektun1okat összevetettük a korábbi ob
jektumokkal és a geofizikai felméréssel. A gödrök helye 
rendre a kimutatott anon1áliákkal esett egybe. 

A leletanyag a .Nfagyar Nemzeti Múzeun1ba ke
rült. 

Munkatársak: Regenye Judit, Sin1án Katalin régé
szek, Holl Balázs geodéta. 

2Li8. Nádudvar határa 
(Hajdú-Bihar megye) U, B, Sza, A 

1'. Bfn.ó KATALIN 

A Nádudvar-Hajdúszoboszló között lefektetett gázveze
ték javítási és építési nyon1vonala több régészeti leló'he
lyet érintett, melyek területén a Hajdú-Bihar .Nfegyei 
Múzeumok Igazgatósága 2007-ben megelőző feltárást 
végzett. A térinforn1atikai inéréseket és feldolgozást az 
Archeodata Bt. folytatta. , 

Büte I.: A településtó1 E-ra október 1. és nove1nber 7. 
között végeztük a feltárást. A leló'hely földn1Cívelés alatt 
álló területen helyezkedik el egy alacsony földháton. 
A gázvezeték közel 200 n1 hosszan haladt keresztül egy 
avar kori telepen. Feltártuk egy valószín(ileg avar kori 
tanya 1 épületét és a hozzátartozó 2 árkot. t\ ház 3x4 111 
nagyságú, négyzetes alakú, közepesen inély, egyenes 
falú, 111elynek padlóját többször n1egújították. A két árok , 
E- D-i tájolású, sekély, rézslís falú. Leletanyaga nagyon 
szegén yes kerá1niatöredék és állatcso.nt. 

Denieri-kút: A Kösely-pataktól K-re, a Sebes-halomtól 
D-re a Hortobágyi Nemzeti Park területén október 1. és 
november 7. között végeztük a feltárást. A lelóbely védett 
legelőn helyezkedik el egy hosszan elnyúló, alacsony 
földháton. A kivitelezési n1unk~1k közben néhány sötét 
objektum foltját észleltük az árok oldalában és sok rón1ai 
császárkori (szarn1ata) kerámiadarabot, állati csontokat 
és paticsot találtunk a kitennelt földben. A nyo111vonal 
közel 850 n1 hosszan haladt keresztül a szarn1ata telepen. 
Feltártunk 7 neolit, 2 bronzkori, 38 szarn1ata objektun1ot. 
Az őskori jelenségek a lelónely r y-i, míg a szannata göd
rök a K-i részén találhatók. A megfigyelt jelenségekbó11 
sír, 1 épület, 2 árok, 43 gödör. 

A zsugorított csontvázas gyern1eksír valószínCíleg 
őskori, melléklet nélküli. 

A neolit· gödrök nagy1néret Cí ek, nlél yek, befelé 
szűkülő falúak. A kút kerek, 1 ,4 nl átn1érőj(i és tartószer
kezetnek nyon1át nem észleltük. Leletanyaguk nagyon 
gazdag, rengeteg kerán1iatöredéket (oltárt is), állat
csontot, paticsdarabot, orsógon1bot, csonteszközöket, 
kagylókat, őrl6kődarabot, obszidiánt találtunk. 

A két közepes méretCí, nlély, enyhén öblösödő falú 
bronzkori gödör kerámiatöredékekben nagyon gazdag 
volt. A szarmata objektun1ok legnagyobb része 111éhkas 
alakú gödör, n1elyek általában 1-2 111 át1nérőjlíek és 
0,4- 2m111élyek. Néhány gödör alján vörös, átégett réteg 
volt, ezekben az objektun1okban az állatcsontok aránya 
megnőtt. A településen előkerült leletanyag összetétele 
nagyjából megegyezik a hasonló korú falvak szokásos 
leleteivel. 

A kerán1ia legnagyobb részét a különböző 111éretű, 
kézi korongon készült, hon1okkal soványított fazekak 
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töredékei alkotják. Formájuk és méretük nagyon vál
tozatos. A kisméretű pohárkától a hombárig minden 
megtalálható. Színük a vörösessárgától a barnán át a 
szürkéig változott. A lakóház félig földbe 1uél yített, 
feln1enő fal nélkül, forn1ája négyzetes, alapterülete 
kb. 2-4x4 111, kemence és nyílt tűzhely nyon1át nem 
észleltük. A ház betöltésében kevés leletanyagot talál-, 
tunk. A két árok E-D-i irányú, sekély, rézsCís falú és 
egyenetlen aljú. 

2Li9. Nógrád, Vár 
(Nógrád megye) Kk, T ö 

KOLOZSI BARBARA 

2007. szepte1uber 17-28. között folytatódott a vár 
kutatása. Az udvari rétegsor n1egisn1erése céljából 5x5 , 
1n-es szelvényt nyitottam a külső vár udvarának ENy-i , 
részén. Az Dj-bástyához felvezető rán1pa legkorábban a 
török kor végén létesülhetett, a feltárás előtt támfalnak 
tlínő pofafala kötés nélkül lazán egymásra helyezett 
kövekbó1 és leo1nlott faltömbökbó1 összerótt támasz
téknak bizonyult. A kövek közül előkerült modern 
kerán1ia alapján elképzelhető, hogy csak a 20. sz. első 
felében létesítették. A rán1pát megelőzi egy paticcsal 
feltöltött, a 17. századra keltezhető gödör. Kibontottunk 
egy tör1nelékes feltöltésCí gödröt is, n1elyet pipatöredék 
és írókázott kerán1ia keltez a 17. sz. közepére, második 
felére. E gödör átvágott egy ·n1egújított, agyagba rakott 
kövekbó1 álló földbe inélyített épületet, n1el ynek be
töltésébó1 II. Mátyás denárját gyűjtöttük . A pinceszerCí 
helyiség egy sekély, késő középkori jellegCí leletanyagot 
tartalmazó beásásba n1élyült. E beásás eln1etszett egy 
alapozási árokkal határolt, egykor kissé a földbe n1é
lyített agyagpadlós épületet és ennek égett pusztulási 
rétegeit. Ez utóbbiak egyikébó1 I. Ulászló denárja került 
elő. Árpád-kori objektun1 nem került elő, bár a 15. 
századi agyagpadló által lefedett területen (1nelynek 
feltárására anyagi okokból n1ár nen1 kerülhetett sor) 
létezésüket kizárni ne1n lehet. Az altalaj egyébként a 
„barbakánban„ megisn1ert tön1ör, köves, szürke kőporos 
konglo1nerátum. A középkori rétegekbó1 rézveretek, 
szán1szeríj-dió, egyéb csontfaragványok és apró üveg
töredékek is eló'kerültek. , 

Munkatárs: Richter Eva régész. 

2 50. Nyírbátor, Ipari Park 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B? 

TOMKA GÁBOR 

2007. március 27- 28-án n1egelőző feltárást végeztünk 
egy gyárberuházás területén (hrsz.: 081/ 3) . 

Korábban a honvédség, n1ajd a határőrség által 
lőtérként használt részen, 2006 . nonember 23-án 
Babolcsi Andrea a nyíregyházi Jósa András Múzeum 
régésze, Bakos János ugynezen intézmény technikusa 
valamint Bálint Marianna és Aranyos Annan1ária a 
KOH Debreceni Regionális Irodájának régészei hely-

színelésük alkalmával őskori (bronzkori?) leló'helyet 
regisztráltak. 28 

A területró1 előzó1eg 30 cm, helyenként akár 1,5 m 
vastag humuszt távolítottak el. A telken szondaárkaink
kal hamarosan objektumfoltokra figyeltünk föl, de azok 
a tüzérségi tevékenység nyon1ainak bizonyultak, bár az 
elszíneződésekbó1 szórványosan előkerült néhány darab 
bronzkori cserép. Az egykori leló11ely valószínűleg n1ár 
korábban 1negse1nmisült. 

Munkatársak: Aln1ássy Katalin, Istvánovits Eszter 
régészek, Mester Andrea gyCíjten1énykezelő, Németh 
Andrea és Subert Csilla adatrögzítők. 

PINTYE GÁBOR 

251. Nyíregyháza-Rozsrét, Marsó Kft. telepétől É-ra 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B?, Sza 
2007. október 4-én régészeti helyszínelést végeztünk 
a területen. A vizsgált 139 OOO n12 nagyságú terület 
Nyíregyházától D-re, a 4. sz. főút K-i oldalán, a nyíregy
házi felüljáró, a telephely és a Nyíregyháza-Debrecen 
vasútvonal között található. Felszínét több É- D irányú , 
hon1okhát tagolja; E-i és DK-i, magasabban fekvő negye-
dében őskori és császárkori cserepeket gyCíjtöttünk. 

A leletek a nyíregyházi Jósa András Múzeumba 
kerültek. 

Munkatárs: Szegfű László. 
SCHOLTZ RÓBERT 

252. Nyírlugos, Szabadságtelek (Szennyes-puszta) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Á 
2007. április 16-án régészeti felügyeletet láttunk el az 
egykori Szabadság Tsz telepétől K-re eső területen. 
A felállítandó villanyoszlopoknak ásott alapgödröket 
ellenőriztük. Ezekben régészeti jelenséget nem észlel
tünk, de az oszlopsor közvetlen közelében a telepró1 
kivezető mlíútról D-re leágazó, n1ajd Ny felé futó dűlőút 
mentén, attól közvetlenül K-re egy lelóbelyet találtunk. 
A 1nocsaras, vizenyős részek között húzódó, alacsony, 
nyárfaerdővel frissen telepített hon1okháton egy gyér , 
leletanyagú bronzkori és Arpád-kori cserepekkel je-
lentkező felszíni telepnyon1ot regisztráltunk. A leló'hely 
becsült kiterjedése 60x80 n1. 

Ivlunkatárs: Aln1ássy Katalin. 

2 53. Orfű, Pécsi-tó 
(Baranya megye) Ró 

P INTYE GÁBOR 

2007. n1ájus 23-án bejelentés nyomán helyszíni szemlét 
végeztünk a medertisztítás céljából ideiglenesen csök
kentett vízszint(í tónál, melynek medrében rón1ai kori 

28 JA~1 RégAd.: 2007.31. 

253 
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településre utaló leletanyagot találtunk. A lelónely a 
tó K-i oldalán, a rnccsckszakáli részen található lovas 
pályák vonalában fekszik. A száraz rncderszakaszon 
nagy mennyiségCí korai és középső császárkori telep
kerán1ia (szemcsés soványí tású főzőfazék-töredékek, 
festett-sávos edénytöredékek, szürke pecsételt edények 
töredékei) található. A település Ny felé feltehetően a 
tó n1ederközepéig húzódik (az egykori patakmederig), 
n1íg K-i határa a mCíúton tú l emelkedő n1agaslatig ter
jedhet. 

tvlunkatárs: Nagy Balázs régészhallgató. 
KOVALICZKY GERGELY 

25Li . Orosháza, Községporta , Szűcs-tanya 
(Békés megye) Sza 
2007 . szepten1ber 10-28. között p róbafeltárást vé
geztünk kereskedeltni csarnok építését megelőzően. 

A próbafeltárással 600 tn2-t érintettünki kiderült, hogy 
a lelónely átnyúlik erre a területre is. A n1unkák során 
egy körárokkal körülvett területen egy külső ketnencét, 
a munkagödrét és néhány gödröt tártunk fel. A középső 
részen levő üres területen felszíni ház vagy jurta állha
tott. Az árokkal körülvett terület nagyobb a feltártnál, 
így nem tudjuk a bejárat helyét, és nem isn1erjük a 
teljes területet. A leletanyagban nagyon kevés kerá1nia 
és állatcsont volt. Nen1 találtunk kerámiát a kemence 
tapasztásában sen1. 

NlEDGYESl p ÁL 

255. Óbarok- Nagyegyháza , Pusztatemplom 
(Fejér megye) Kö 
2007. nove1nberben terepbejárást végezten1 a jelenleg , 
Obarokhoz tartozó Nagyegyháza településrész terüle-
tén, n1ely a középkorban még önálló falute lepülés volt. , 
'förténete az Arpád-korra nyúlik vissza: az okleveles 
forrásokban Németi, illetve Né1netegyháza néven buk
kan fel. Némctcgyház, n1int neve is n1utatja a közép
korban te1nplomos hely volt. A középkori te1nplomra 

, ---
uta l Nagyegyházától E-ra a Pusztaten1plon1-dCílő név. 
A ten1plom ron1jait 1703-ban említi egy összeírás: rudera 
etiam antiqua Ecclesiae. A ten1plomra vonatkozó első 
szakirodaln1i adat (közelebbi lokalizálás nélkül) Károly 
János Fejér megye történetét feldolgozó művében talál
ható.29 A templom késóbbi en1lítései Károly leírásán ala
pulnak.30 Kutatást azóta ezen a helyen nen1 végeztek. 

A Nagyegyh~1za területén végzett tcrcpbejárásunk 
során sikerült inegtalálni a középkori ten1plomromot. 

29 KÁROLY J.: Fejér ván11egye története V. Székesfejérvár, 1904. 
47· 

30 NAGY L.: Pusztaten1plo111ok fejér megyében. Alba Regia 6-7. 
(1965-66). 176.; GENTHON !.: Magyarország m(íen1lékei. Bp„ , 
·1951. 19}; BAu\zs L. - DEGRÉ A.: Bicske (Nagyegyháza, Obarok) 
In: Fejér Nlegyci Történeti Évkönyv XIV. Székesfehérvár, 1980. 
280. 

A templo1n a Nagyegyházához tartozó iparteleptó1 köz-, 
vetlenül E-ra, az ún. I-Iármas-tó Ny-i oldalán en1elkedő 

kisebb ovális alakú dombon áll. Az épületnek már csak 
a Ny-i fala áll: a falrészlet mintegy 4-5 m n1agas, alsó 

, 
részén még megfigyelhet6k a hajó E-i és D-i falának in-
dításai. A hajó többi része és a szentély leon1lott, helyét 
az egykod falak vonalában húzódó törn1elékhalmaz jelzi. 
A ron1okat sűrCí aljnövényzet nőtte be. A n1aradványok 
alapján a ten1plom körülbelül 6-7 in széles és 10-11 n1 
hosszú volt. A megmaradt falrészlet vastagsága 70-80 cin. 
Az építőanyag terméskő (n1észkő), helyenként téglával 
volt kipótolva. A fal külső részén néhány kődarab külső 
oldala faragottnak tCínik. A falszakasz legalsó részén ki
sebb foltban vakolat1naradvány figyelhető n1eg. Mintegy 
2 111 rnagasságban kisebb lyukat ütöttek a növényzettel 
(indák, folyondárok) teljesen benőtt falon. A te1nplon1 
körül régi temető sírjai fedezhetők fel. A düledező sírkö
vek fe l.iratai alapján többségük 19. századi, de a temetőt 
a 20. sz. első évtizedeiben is használták. A templon1tól , 
E-ra nagyobb gödör (talán egy beon1lott kripta?) látszik. 
Megjegyzendő, hogy Németegyház középkori ten1etőjé
nek is itt, a ten1plom körül kellett állnia. 

A ten1plom és a temető környéke jelenleg teljesen 
elhagyatott, gondozatlan. A fák és a bokrok teljesen 
ellepték a dombnak ezt a részét. A ten1plomrom tágabb 
környékén kereshetjük a középkori falu 1naradványait. 
Ezen a részen nagy kiterjedésű, viszonylag sík terasz 
található, an1ely a ten1plomtól keletre és északra húzó
dó (tavakkal tarkított) patakvölgyet szegélyezi. A hely 
n1egtel epedésre kiválóan alkaln1as lehetett. 

2 56. Ópusztaszer, Szermo nostor 
(Csongrád megye) Kk 

TAKÁCS KÁROLY 

2007. augusztus 6. és szepte1nber 28. között dolgoztunk 
a feltáráson, a tatárjárás utáni úgynevezett ,,fakolostor" 
két területén. 

f\ 0512 sz. szelvény területén kibontottuk a II. D-i 
épületszárny részletének a 4. és 5. szintjét. Sikerült 
tisztázni az épületrészlct építési periódusait is. Eszerint 
a szelvény területén 3 építési periódust különíthetünk 
cl. Pontos n1egfigyelés, hogy a legkorábbi épület je-, 
lentkezésével egy idóben a szelvény E-i szélén n1ár a 
tatárjárás előtti kolostorudvar 1. köves szintje jelent
kezett, ami isn1ét azt bizonyítja, hogy az úgynevezett 
„fakolostort" valóban a tatárjáráskor elpusztult kő- és 
téglaépületek elegyengetett ron1jai ra közvetlenül épí
tették rá. 

A 07 / 11 sz. szelvény területén a „fakolostor" K-i 
szárnyának újabb, központi részletét bontottuk ki (K-i 
szárny 5-6. helyiség). Ezen az épületrészleten is jól 
inegfigyelhető a K-i hosszanti fal alapozási árkának a 
külső oldalán a félig kiugró oszlophelyek sora, ami a 
Fachwerk-technika bizonyítéka. 

A 95/2 sz. szelvény területén 3 évi várakozás után 
az idei száraz nyár lehetővé tette a 04/27 sz. objektun1 
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feltárásának a befejezését. A tatárjárás előtti k6kolostor 
udvarához tartozó objektum valószín(íleg jégve rem 
lehetett, n1elynek teljes n1é1ysége 3 n1, és a most feltárt 
legalsó 80 c1n-es n1élységben az oldalai 4 sor hasított 
deszkával voltak kjbélelve. 

257. Öskü , Ara nyoskúti -dű lő 
(Veszprérn megye) Ró 

VÁLYI KATALIN 

Pálffy Sándor restaurátor n1unkatársunk kirándulás 
alkalmával friss beásásokra, talaj által kiforgatott 
falmaradványokra, a többségben kora ró1nai edénytö
redékekre és teguladarabokra lett figyehnes. Bejelen
tése nyomán 2007 januárjában háromszor jártunk a 
helyszínen. A faragott köveket először Bántapusztára, 
n1ajd onnan a baláczai rón1ai kőtár raktárába szállítot
tuk. A faragott kövek, hosszanti vájatuk alapján akár 
sírkertek elen1ei is lehetettek. Lelóbelyüket a térképen 
rögzítettük. A vízháztó1 (szi vattyúháztól DK-re) eső 
terület is összefüggésben lehetett a n1ár ismert (MRT 
2. k. 37 /10 és 12.) lelóbellyel. 

258. Pakod, Endes 
(Zala megye) R 

PALÁGYI SYLVIA 

A Zalaegerszeg-Boba vasútvonal korszerCísítéséhez 
kapcsolódó építést megelőzően 2007. július 25. és au
gusztus 10. között próbafeltárást végeztünk a lelóbelyen, 
a vasútvonal mindkét oldalán. , 

Július végén a kukoricásba húzott EK-DNy-i irányú 
kutatóárkokban csupán egyetlen késő rézkori objektu
n1ot találtunk, talajlazító nyon1ait több helyen észleltük. 
Az Endesi-majorhoz vezető földút két oldalán - egy 
korábbi terepbejárási adat ellenőrzése céljából - szintén 
húztunk szondákat a learatott területen, itt az öt árok 
egyikében sem került elő régészeti jelenség. 

Augusztusban a vasúttól délre is szondákat nyitot
tunk a nyomvonal széleiben és tengelyében. Régészeti 
jelenséget azonban a négy árok egyikében sen1 találtunk, 
a terület több helyen feltöltöttnek bizonyult. A munkák 
összesen 990 in2-t érintettek. 

STRAUB PÉTER 

259. Paks-Dunakömlőd, Bottyánsánc (Lussonium ) 
(Tolna megye) B. Ró 
2007 júliusában folytattuk a régészeti kutatást a lelóbe
lyen. A feltárási területet az erőd D-i részén, a 12/ 11 , 
szelvény EK-i részében (késóobi bővítéssel a szelvény , , 
teljes E-i részében), a 12/ 12 szelvény E-i felében és a 
12/ 13 szelvény Ny-i sávjában jelöltük ki. Háron1 késóobi 
bővítés eredményeképpen négy területen folytattuk a 
n1unkát. 

A n1unkaterület Ny-i részén, már a 2. ásónyom 
inélységében rábukkantunk a késő római erőd barakk-

épületének fahnaradványaira, a barakk Ny-i zárófalát (és 
a hozzá kapcsolódó járószintet) , vala1nint a helyiségek 
között húzódó K- Ny irányú osztófalat is feltártuk. A II. , 
munkaterületen a barakképülethez tartozó E-D irányú 
fal húzódott. Az elóob említett faldarabokat azonban 
csak rövid szakaszon tudtuk megfigyelni; hiányuk, va
lan1int a munkaterület teljes területén végighúzódó 01n
lásréteg újabb problémákat vet fel. J\ barakksor alapfalai , 
nlellett egy ENy- DK irányú falmaradvány is eló1<erült, 
n1incl n1éreteiben, mind irányában és konstrukciójában 
a kőfalaktól jelentős eltérést mutat, s feltehetőleg a 
legkésóobi fázishoz kapcsolódik. 

1\ 2007. évi feltárás talán legfontosabb lelete az 
ásatási terület Ny-i részén eló'került, tegulákkal fedett 
flítőcsatorna. A inunkaterület D-i irányú bővítésével a 
hozzá kapcsolódó tüzelőtér és n1unkagödör maradvá
nyait is sikerült megtalálnunk. Csatornamaradványok a 
D-i oldalon eddig nem kerültek elő, a csatorna „ vegyes» 
konstrukciója és a barakképülethez viszonyított pozíció
ja az erőd beépítésének kronológiájára vetít fényt. 

Az ásatási terület K-i részén a barakksor helyiségei 
és a hozzá kapcsolódó falak nem kerültek elő, a betöltés 
rendkívül kevert hun1uszos volt. Változatos újkori, rón1ai 
kori és bronzkori leletanyagot szolgáltatott. A kevert 
betöltés eltávolítását követően több objektun1ból álló, 
összefüggő bronzkori teleprészletet sikerült megn1en
teni. 

VrsY ZsoL T - FAZEKAS FERENC 

260. Pa ks-Dunaköm lőd, Bottyánsá nc (Lussonium) 
(Tolna megye) B, Ró 
2007. szepten1ber- októberben régészeti kutatás során a , 
lussoniun1i római kori erőd E-i erődfalának mlíemléki , 
helyreállítását megelőzően, a 32/ 14 szelvény ENy-i 
részében feltártuk az erődfal K-i szakaszának alapo-, 
zásrészletét. Tó1e E-ra előkerült a fossa on1ladékkal 
betöltődött rézslíje, benne 2 kváderkővel , az alapozástól , 
E-ra - részben a fossa egykori rézsCíje alatt - pedig 4 
bronzkori gödör. 

26 1. Paks ha tára 
(Tolna megye) Ró, Kö 

VÁRADYNÉ PÉTERFl ZSUZSANNA 

Az M6 jellí autópálya Paks város közigazgatási területén 
áthaladó nyon1vonalán végzett terepbejárások során 
háron1 lelóbelyen figyeltünk meg valószínCíleg rón1ai, 
illetve középkori épületmaradványokhoz köthető építési 
törmeléket. Ezek kiterjedésének vizsgálata céljából 2007 
decen1berében végeztünk geofizikai feln1érést (TO 015, 
016 és 018). Mindháron1 lelóbelyen a felmérés nem mu
tatott ki épületet, án1 jelentős, régészeti objektumokra 
utaló mágneses anon1áliákat jelzett, amelyek alapján 
a lelőhely a terepbejáráson megfigyeltnél nagyobb 
kiterjedéslí. 

K. NÉMETH ANDRÁS 
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262. Parasznya, Kő- lyuk barlang 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 1 
A miskolci I-Iennan Ottó Múzeun1 értesítést kapott, hogy 
a Kő-lyuk barlangban Regös József barlangász vas baltát 
és vaskést talált. 2007. április 17-én felkerestük a hely
színt. A bejáratot vízszintes állású vasrudak zárták le, 
inelyeket még kulccsal, lakattal is zártak. Az első nagy 
teremben gödröket, árkokat láttunk, különböző tnély
ségig kiásva. Néhol csontkupacok voltak. A bejárathoz 
közeli falakon 5-10 crn-es, többnyire vízszintes mélye
dések voltak láthatók. Több oldalágat is inegnéztünk, 
a legeldugottabb, csúszva n1egközelíthető helyeken is 
bolygatott volt a kitöltés. Regös József a n1úzeun1nak 
adta a vasbaltát és az ívelt hátú vaskést, továbbá egy 
fekete tál perem- és faltöredékét, melyeket n1ég 1999 
áprilisában talált, valamint egy nagyobb őrlőkőtöredé
ket, n1elyet 2001-ben gy(íjtött. 

Munkatársak: Barta Zsolt, Ferenczy Gergely (Bükki 
Ne1nzeti Park). 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

263. Pa talo m, Kossu th La jos utca 
(Somogy megye) Kö 
2007. október 8-9-én terepbejárást végeztünk a több 
települést is érintő szennyvízcsatorna nyomvonalán, 
200 m széles sávban. A község belterületén, a ten1ető 
és a világháborús emlékn1Cí közé lokalizálható a kö
zépkori Patalom falu . A lelóbelyen 2007. október 9-én 
végeztünk állapotfeln1érő terepbejárást. Ennek során a 
beépítettség miatt felszíni jelenségek alapján nem volt 
azonosítható a régészeti lelónely. 

REMÉNY I LÁSZLÓ 

26.Li . Pákozd határa 
// ~ 

(Fejér megye) 0 , Ró, A, Kö 
A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás
hoz tartozó településeken 2007 tavaszán végeztünk 
terepbejárást, a tervezett felszíni vízrendezéshez ké
szítendő kulturális öröksegvédeln1i hatástanuln1ány 
részeként. 

Pipacsos Lakópark D-i széle: Egy középkori telepre 
utaló lelónelyet (I-Irsz.: 0201, 0200/7-8, 2134/25-26) rög
zítettünk. A megfigyelt jelenségek a középkori telep D-i 
(DNy-i) szélét jelenthetik, amely nagy valószínCíséggel 
felhúzódik a lakópark területére, egy jól látható kie1nel
kedésre. Mivel a lakópark területe gyepes, kis részben 
beépített, nem volt l ehetőség terepbejárásra. 

Szabadságharcos utca: Az A/4 jel(í árok, vízfolyás egy , 
hosszan elnyúló, DNy-EK-i dombháton halad keresztül 
(I-Irsz.: 072/8-13, 413/1, 414/ 1, 415/3-4, 416/1. 417/1, 
418/1,419/1,420/1,421-427,430-433).Ajórésztsara 
vetéssel fedett, kisebb részben szántott területen régé
szeti lelóbelyet regisztráltunk, amelynek határait a fe
dettség núatt nem tudttuk meghatározni. Feltételezhető, 
hogy a Velencei-tó közelében fekvő don1bhát egésze 

lelónely, an1it több régészeti korszakban is lakhattak , 
(őskor, római kor, Arpád-kor) . A Kisföldek nevű, védett 
leló11ellyel való kapcsolata nem bizonyított, bár a forrás 
Ny-i oldalán helyezkedik el. 

265. Pátka, Béke-tanya 
(Fejér megye) U 

SOMOGYI KR ISZTINA 

2007. május 5- 6-án próbafeltárást végeztünk útépítési 
munkálatokat n1egelőzően kb. 100 m2-nyi területen 
(Hrsz.: 951). A lelónelyet keresztben vágta át a terve
zett útvonal, inelynek teljes hosszúságában elvégeztük 
a feltárást. A legtöbb helyen a felszín alatt 30-40 cin
en előjött az érintetlen altalaj . Egyetlen egy helyen 
találtunk leletet: egy újkőkori, rossz megtartású urna 
töredékeit, melyet a felszíni földmunkálatok tehettek 
tönkre. A felső bolygatott humuszos, szemetes földben 
1nég háro1n vagy négy más urnához tartozó töredék 
került elő. Ezenkívül a teljes terület leletn1entesnek 
bizonyult. Egyetlen egy ép vagy eredeti helyén levő 
tárgy sem került elő kutatásaink során. 

SIKLÓSI GYULA 

266. Pátroha, Kisteleki -zug 
// 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 0 
2007. augusztus 7-én helyszíni szemlét végezten1 a 
község belterületén, a tüzép n1ellett húzott vízgylíjtő 
árok fö ldmunkáinál. Az objektun1 átlag 60 cn1 mélyen 
volt kiásva, hossza megközelító1eg 30 1n, szélessége 2 m. 
A munkagép kanala az altalajt a do1nborzati viszonyok 
miatt két helyen érte el, így régészeti jelenségeket nen1 
észlelhetten1, de a hun1usz felszínén kis n1ennyiségCí 
őskori és újkori kerán1iatöredéket gyűjtöttem. Az árok 
mérete és a növénytakaró n1iatt a lelónely valós kiter
jedése jelenleg nen1 állapítható meg, ezért a térképen 
egy kb. 100x50 m nagyságú felszíni telepnyon1ot 
jelölten1 be. 

P INTYE GÁBOR 

267. Pázmánd, Határ utca 37. 
// 

(Fejér megye) 0 , Ró, Kö 
A Velencei-tó Környéki 'Többcélú Kistérségi Társuláshoz 
tarto7.Ó településeken 2007 tavaszán végeztünk terep
bejárást a tervezett felszíni vízrendezéshez készítendő 
kulturális örökségvédelmi hatástanuln1ány részeként. 

Beazonosítottuk a régi, a Tern1előcsoport utca 37. 
sz. alatti telken lévő lelónelyet, a1uelynek inai neve 
I-Iatár utca 37. (Hrsz.: 992), bemértük a 1985-ben elő
került urnasírok helyét. A K feló1 szon1szédos, keskeny, 
szántott és vetett parcellákban (I-Irsz.: 993, 995-996) , , 
EEK-DDNy-i irányú, alig észrevehető kiemelkedésen 
90x40 m-es kiterjedésben gylíjtöttünk kerán1iatöredé
keket (néhány őskori, főleg római kori és 1-2 középkori 
volt köztük) . A lelőhely további K-i kiterjedésének 
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n1eghatározását a következő lakóház és a n1ögötte lévő 
gyep akadályozta, D-i határa a sCírCí vetés iniatt nem 
volt jól behatárolható. J\ lelónely Pázmánd K-i szélén, a , 
Bágyom-értó1 E-ra 300 n1-re fekszik, a Birkás-legelőnek 
nevezett határrésztó1 közvetlenül Ny-ra. 

268. Perbá l, Zsidó-földek 
(MRT 7. k. 1 Li /3-Li lh. ) 
(Pest megye) B, Ró 

SOMOGYI KRISZTINA 

A Pest Megyei Múzeu1nok Igazgatósága 2007 tavaszán 
próbaásatást végzett Perbálon, a 09/45 hrsz. alatti te-, 
rületen. Utépítés s közn1(ívesítés előtt egy 5 m széles 
sávot tártunk fel kb. 100 m hosszúságban. Magyarország 
Régészeti 1'opográfiája kora bronzkori és római kori 
telepet jelez a területen. 

A feltárás során két különálló település objektumai 
jelentkeztek. A don1btetőn kora bronzkori gödrök (9 
db), egy ke1nencés ház s egy árok. A patakhoz közelebbi 
részen pedig 8 rón1ai objektum került elő: két téglalap 
alakú ház s több gödör. A telepet déli oldalon egy n1ély , 
árok határolja. Eszak felé a felszíni leletek alapján folyta-
tódik a patak túlsó partján is, elér a n1Cíútig (Perbál-Bu
dajenő) s valószínCíleg összeér az út túloldalán található 
rón1ai villagazdasággal (9. lh, Kukorica don1bi-dCílő). 
f\ felszínen több 2-3. századi rón1ai kerámiatöredéket, 
sigillátákat gyCíjtöttünk. 

ÜTTOMÁNYI MTALIN 

269. Perkáta határa 
/; ~ 

(Fejér megye) 0 , B, A, Kö 
2007 szepte1nberében terepbejárást végeztünk a 62. sz. 
főút M8 (Duna-híd) és Székesfehérvár közötti, Perkátát 
elkerülő szakaszán. 

Nyúli-clíüő: A Pistola-pataktól K-re en1elkedő na
gyobb domb tetején, 60x40 m-es területen, a középkori 
település szélén a szántás által bolygatott temetónöz tar
tozó en1bercsontokat (állkapocs, karcsontok, combcsont, 
csigolya, koponya- és bordatöredékeket) gyCíjtöttünk. Az 
előkerült nagy 1nennyiségű (nem recens) építési törme
lék, kőanyag alapján a lelónelyen középkori templom, 
a csontok alapján a templo1n körüli ten1ető eló1<erülése 
várható (3. lh.). 

A Pistola-pataktól K-re en1elkedő nagyobb domb 
tetején, 600x460 n1-es területen nagyobb n1ennyiségű 
középkori kerán1iatöredéket gyííjtöttünk. A lelóbely első 
periódusa, az itt előkerült kavicsos soványítású, feketére 
égett, egyenesen levágott, kihajló peren1ű, nyakán bekar
colt, horizontálisan körbefutó, párhuzamos vonalakkal 
díszített fazék töredéke, a belső füles bográcstöredék, a 
vörösre, illetve barnára égett, hullán1vonalköteg-díszes 
oldaltöredékek és a karakterisztikus „vörös kerámia" , 
alapján a kora Arpád-korra keltezhető. A nyakán szé-
les, mély, párhuza1nosan, egy1nástól távol futó („csi
ga vonalas") horn yolásokkal díszített, karakterisztikus 

„fehér kerámia" a késő középkorig (14-15. sz.) keltezi 
a települést (4. lh.). 

A Pistola-pataktól K-re emelkedő nagyobb domb 
tetején, illetve oldalában, 600x400 m-es területen késő 
bronzkori és középkori kerán1iatöredékeket gyűjtöttünk. 
Ez utóbbi kapcsolatban lehet az ugyanezen dűló1Jen 
azonosított középkori templomos faluval (5. lh.). 

Sely1nes-dűlő, homokbánya: A Pistola-patak Ny-i 
partján, az egykori homokbánya mellett, egy lankás 
domboldalon, közepesen jó megfigyelési körülmények 
között kisebb n1ennyiségCí őskori kerán1iatöredéket 
gyííjtöttünk (1 . lh.). Ugyanott a földút közelében, jó 
megfigyelési körülmények között kisebb mennyiség(í 
bronzkori kerámiatöredéket gyűjtöttünk (2. lh.). 

Munkatársak: Stibrányi Máté régész, I letesi Szilvia 
régész technikus. 

2 70. Pécs, Aradi vértanúk útja 
(Baranya megye) Kö 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

2007 októberében régészeti n1egfigyelést végezten1 
köz1nűárok földmunkáinál, ennek során a pécsi Püs-, 
pökvár E-i falán kívül, arra meró1eges irányban futó, 
3 db 110-140 cm széles, jól n1egalapozott, egyn1ástól 
szabályos távolságra levő középkori, homokos-meszes 
kötőanyagú faln1aradványt találtunk (2-4. sz. falak) 
az egykori vizesárok vonalában. A falak közti 1necseki 
hordalékból álló betöltés mesterséges volt, vizes, mocsa
ras üledékréteg nem jelent n1eg ott, vagyis a vizesárok 
nyomvonala kikerülte őket. A falak biztosan ne1n a vizes
árok felett az újkorban épült Petrezselyem utca egykori , 
házaihoz, hanen1 vagy a Püspökvár E-i előterében levő 
contra scarpa várárokba futó támpilléreihez tartoznak, 
vagy egy még a vizesároknál és a várfalnál is korábbi , 
Arpád-kori épület maradványai. A falak körül talá lt 
recens leletanyag a vizesárkok újkori betöltésének n1a
radványaként nem függött össze a falak építési korával. , 
A n1egisn1ert E-D irányú falrészletek sen1 a Haüy-féle 
térképen, sem pedig a 20. század második felében e tér
ségben folytatott régészeti kutatások összesítő térképén 
nem szerepeltek. 

Az isn1eretlen hosszúságú falak a n1ai Aradi vér
tanúk útja alatt húzódnak. Az alattuk l evő egykori 
vizesárok nedves betöltése és a felettük levő utak 
eddig kárt nen1 tettek bennük. Ugyanakkor az 1997 
előtt kiépített vízvezeték nyo1nvonala valószínCíleg 
átvágta azokat. 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2 71 . Pécs, Jakab-hegy, pá los ko lostorrom 
(Baranya megye) L T, Á, Kk 
2006-2007-ben a pálos kolostor romjainak állag1negóvá
si munkálatai folytak, amelynek régészeti felügyeletét 
láttam el. E n1unkák lehetőséget teremtettek néhány 
régészeti megfigyelésre, illetve egy ponton szükségessé 
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tették egy kisebb régészeti szonda nyitását. (Az illuszt
rációt lásd a 259. oldalon!) 

A rom kitakarítása során nagy mennyiségCí barokk 
kori kőfaragványt tudtunk összegyűjteni. Ezek rész
ben ablakok, részben ajtók durvan1észkóből faragott 
egyszerCí szalagkeretei. Jelentős kőfaragvány még egy 
középkori, nagyméretCí, mészkóből faragott konzol, 
amely a kolostortól DK-re, n1ég a belső kerítésen belül, 
a bozótirtás során került elő. A konzolt a megtalálási 
helyén hagytuk, a barokk faragványokat pedig ideigle
nesen a kerengőudvar közepére hordtuk be. 

A konzerválási terv szerint a te1nplon1 belsejében 
a barokk járószint n1agasságáig felfalazásra kerültek 
a Kárpáti Gábor által 1976-1983 között feltárt, majd , 
nagyrészt visszaten1etett Arpád-kori ten1plom apszi-
sának, Ny-i homlokzatának és karzatpilléreinek falai. , 
Ehhez 2006-ban kitakarítottuk a falakat. Az Arpád-
kori épület hajójának oldalfalai a késóbbi ten1plomba , 
befoglalva n1a is állnak, az E-i falon foltokban néhol 
n1ég meszelt vakolata is megn1aradt. Félköríves apszi
sát és Ny-i homlokzati falát, valan1int Ny-i karzatának 
tán1pilléreit azonban lebontották, ezek csak a gótikus 
templon1 padlószintje alatt maradtak n1eg. A földn1unka 
során bolygatatlan szinteket n1ár nen1 tudtunk n1eg
fogni, kizárólag az 1980-as években idekerült, részben 
homokból, részben az itt kiásott és visszatöltött földbó1 
álló feltöltést termeltük ki. Ez utóbbi földben több 18. 
századi kerámiatöredéket, köztük f(ízöld mázas, vörös 
anyagú kályhaszem-darabokat találtunk. 

A kitisztított apszisnál megfigyelhettük, hogy az 
a korai templom fennálló oldalfalaival kötésben van. 
A gótikus építkezések során elsőször a még fennálló 
apszis mellé falazták a gótikus szentély oldalfalait, 
n1ajd a félköríves apszist lebontva a falcsatlakozásokat , 
levésték. Az E-i falon késóbb a gótikus és a ron1án kori 
fal csatlakozási vonalában gerendafészkeket alakítottak , 
ki. Az Arpád-kori templom Ny-i fala több helyen sérült. 
Déli vége közelében K-i felét egy beásás, feltehetően 
egy sír bolygatta ineg. E bolygatástól északabbra egy 
lépcsőszerCíen kialakított belebontást figyeltünk meg. 

f 

Ezt már Kárpáti Gábor is feltárta, és a lépcső alján 
betongerendákkal erősítette n1eg a falat. E lépcsősor 
talán egy barokk kori kri ptalejárat maradványa lehet. , 
Az Arpád-kori ten1plo1n Ny-i falának inindkét oldalfal-
csatlakozási pontja a felmenő részeiben elpusztult, , 
ugyanis ezek fölé került a barokk templom E-i és D-i 
kapuja, a falsarkok alapozását azonban ki tudtuk tisz-, , 
títani. Az E-i falban, az Arpád-kori templon1tól Ny-ra 
n1egfigyelhető egy a barokk falazatnál korábbi falsza
kasz. Ennek habarcsa eltér a gótikus szentélyétó1, azzal 
valószínCíleg nem egykorú. E falszakasz délre forduló , 
része alkotja a templom jelenlegi Ny-i falát. Az ENy-i 
belső falsarokban fennmaradt e inásodik periódusú 
középkori fal eredeti meszelt vakolatának kisebb foltja . , , 
E középkori fal E-i szakasza erősen kidó1t E felé, barokk 
kori magasításakor ezért ferde belső falsíkját téglákkal, 
cserepekkel köpenyezték. 

, 
Az Arpád-kori templom Ny-i fala előtt kitisztítottuk 

a két karzatpillér törtkóbó1 falazott, négyzetes alapo
zását. Az északi épebben, a déli erősen megcsonkítva 
maradt csak fenn. 

2007 márciusában megkerestük az 1976-1983 
között betemetett kolostori kút maradványait a ke
rengőudvar DNy-i sarkában. Az 1 m inélységig ki
tisztított kút szárazan rakott kőfalazatának ebben a 
szintben csak a déli fele maradt meg. Ebbó1 egy nem 
egészen 1 111-es átmérőjű kútra lehetett következtetni. 
A kút modern anyagot tartalmazó betöltéséből egy 
profilált, mázatlan, finoman iszapolt, vörös anyagú 
kályhacsempe-töredék, feltehetően barokk kori kályha 
párkánydísze került elő. 

Ezzel egy idóben elvégeztük a kolostor Ny-i szár
nyában lévő két cella közös kályhapadkájának kitisz
títását is. A kályhapadkák és fCítőnyílásaik 1983-ban 
még épségben álltak, azóta azonban a látogatók falaikat 
nagyrészt elpusztították. A f(ító'kamra ajtajának hiányzó 
küszöbköve helyén egy finon1an iszapolt, vörös anyagú 
kályhacsempe dongás háttöredékét és egy hasonló 
anyagú, fCízöld n1ázas, koncentrikusan behúzott mély 
hornyokkal díszített kályhaszemtöredéket találtunk. 
Ezek feltehetően a barokk kályhákból szár1naznak. 

2007 n1árciusában a kolostor déli falának K-i végé
nél, a falsaroktól 2 n1-re Ny felé 1 n1 széles, 1,5 m hosszú, 
a falra meró1eges szondát nyitottunk. Az ásatás célja 
az volt, hogy a fal túloldalán lévő pince déli oldalfalán 
jelentkező kihasasodás okát megvizsgáljuk. 

A szondában a 2006 decen1berében leterített 
murvás járdaburkolat átvágása után teljesen egységes 
fekete földréteget vágtunk át, amely a 60- 65 cm n1élyen 
j elentkező sziklafelszínig tartott. E rétegbó1 igen gazdag 
leletanyag került felszínre: túlnyon1órészt őskori, kelta 
kerán1ia, több késő középkori mázatlan cserépedén y-tö
redék, igen kevés újkori mázas edénytöredék. A legjelen
tősebb lelet: két 15. sz. végére keltezhető kályhacsempe 
töredéke. A csen1pék durva, kavicsos soványítású vörös 
agyagból készültek. Az egyik töredék tál alakú kály
haszembó1 származó peremdarab, an1elyet szen1csés 
sötét citron1sárga máz borít. A másik, nagyobb darab 
zárt előlapú csen1pe töredéke címerpajzs részletével, 
a pajzson kétszer tekeredő, ráncos felületCí, don1ború 
ábrázolás, feltehetően kígyó részlete látszik, esetleg 
Garai-címerként azonosítható. A leletek arra vallanak, 
hogy a sziklafelszín feletti feltöltés a kora újkorban 
került a helyére. A kolostor K-i szárnya déli végének 
falát egyértelmCíen inár ebbe a feltöltésbe ásták bele, 
így e fal ne1n lehet korábbi a kolostor török kor utáni, 
valószínCíleg 18. századi újjáépítésénél. Ezek szerint a 
kolostorépületbó1 valószínűleg csak a K-i szárnynak a , 
gótikus templomszentélyhez csatlakozó E-i része őriz 
középkori részleteket a szárny közepe táján, az alapfa
lakban felisn1erhető falelválás vonaláig. A K-i szárny D-i 
fele már barokk kori, akárcsak a tó1e elváló, nála késóbbi 
D-i és Ny-i szárny, ám ezekhez képest egy korábbi barokk 
építési fázisban készülhetett. 
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Kutatószondánkkal azt is inegállapíthattuk, hogy a 
jelenlegi felszíntől n1indössze 65 cn1 n1élységben már a 
hegy összefüggő sziklája található, és a déli kolostorfalat 
közvetlenül erre a sziklára alapozták. Tehát a kolostor 
pincéje valójában egy sziklába vágott gödör, an1inek az 
oldalait egyszerCíen kőfalazattal burkolták. A fal n1egrok
kanását így ne1n a mögötte lévő föld nyon1ása okozta, 
hane1n mindössze a fedetlenül álló fal fagykárosodása. 

Munkatárs: Vágner Zsolt régész. 

272. Pécs, Nagy Jenő utca 24. 
(Baranya megye) Kö? 

BuzÁs GERGELY 

2007. augusztus 24-én lelet1nentést végeztem a beruhá
zás helyszínén, ahol belt~ri akna ásásakor egy e1nberi 
koponyát találtak a n1unkások. Sírfoltot, vagy beásás 
nyon1át nen1 találtam, n1ivel közvetlenül a váz felett 
kezdődött a jelenlegi épület alapozásának szintje. A váz 
Ny-K irányítású volt, 146 cn1 inélyen feküdt az épület 
belső járószintje alatt, nyújtott testhelyzetben. A váz 
feltárt részének hossza 101 cm volt, a válÍszélesség 36 
cm. A kéz szorosan a medencénél volt, a1ni esetleg szoros 
lepelre, vagy szlík sírgödörre utalhat. Az alsó állkapocs 
kissé elcsúszva a helyén volt. A bal kart, a bal lábat és a 
jobb alsó lábszárat a felette lévő betonpadló n1iatt fel
tárni nem tudtam. A bal váll csontjai összekeveredtek, 
a clavicula 90°-kal elfordult. A gyomor magasságában a , 
csigolyák Efelé elmozdultak, a koponya az akna ásásakor 
betört. Más bolygatás nem látszott. Fogazata jó állapotú, 
hiánytalan volt. A koponya a jobb vállra dó1t. A hiányta
lan fogsor és a koponyavarratok szétesése fiatalemberre 
utal. Mellékletet nem találtunk, a váz feletti betöltésbó1 
n1ásodlagos helyzetben jellegtelen, korongolt kerá1nia
darabok kerültek elő. A tájolás és a inelléklet nélküliség 
alapján középkori vagy újkori sírra következtethetünk. 

A csontokat a Baranya Megyei Múzeun1ok Igazga
tósága Régészeti osztályára szállítottam. 

273. Pécs, Perczel utca 16. 
(Baranya megye) Tö 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2007 májusában próbaásatást végeztünk a középkori 
várfalon belüli védett lelóbelyen. A D felé teraszosan 
lejtő területet egy hosszanti és egy keresztárok ásásával 
vizsgáltuk meg. A D-i részen húzott K-Ny irányú és a , 
hosszanti E-D irányú árok D-i részének felszínhez viszo-
nyított mélysége átlagosan 1,5-1,8 tn volt, a hosszanti , 
árok E-i végében viszont 2,9 n1. 

Az árkokban két fekete betöltés(í gödröt találtunk. 
A hosszanti árok D-i végében levő gödörben (1 . objek
tum) datáló leletet nem találtunk. A további kutatás nyo
mán újkori alkalmi homoknyerőhelynek határozhattuk 
n1eg, betöltésében újkori cserepek voltak. 

A 3. objektun1 gödre beásásnak induló szintjét 
nem tudtuk n1egállapítani, n1ert a felette levő feltöltés 

inegzavarta az eredeti rétegeket. Az objektu1n nagy 
mélységben, az újkorban itt állt ház alapjai alatt to
vább folytatódik. A betöltésben egy vörös jakab-hegyi 
homokkóo61 készült lépcsődarabot, állatcsontokat és 
valószínCíleg török kori cseréptöredékeket találtunk. 

A 2. objektum (pince) újkori. 
Munkatársak: Kikindai András régész, Szij jártó 

Káln1án régésztechnikus. 
GÁBOR ÜLI VÉR 

2 7 4. Pilisszentkereszt , Két-bükkfa-nyereg -
Dobogókő 

(MRT 7. k. 19/2 lh .) 
(Pest megye) Ró? 
2006-2007 folyamán a topográfiában rón1aiként jelölt 
út nyomvonalán új terepbejárást végeztünk. A lelóbely 
Pilisszentkereszttó1 Dobogókőig felvezető szakaszán 
jelentős eltéréseket lehetett megfigyelni a n1integy 65 
évvel ezelőtti állapothoz képest. Kevés területen látható 
az út szerkezete, ezeken a részeken szélessége n1érhető 
(kb. 2,5 m), nagyméret(í, n1egmunkált, időtálló andezit
bó1 készült, n1egújítás ne1n, vagy csak modern (vékony 
murvaréteg) figyelhető n1eg rajta. A jó állapotú szaka
szokon látható a szekerek keréknyon1a, n1ely belekapott 
a kövekbe. A nyon1táv mindegyik esetben 115-120 cn1 
(kopásnyomok középvonalán mérve) . A Dobogókőn 
feltárt őrtorony(?) helye azonosítható, de inforn1ációt 
nen1 szolgáltat rendeltetésér61 és koráról. A felvezető 
út építésének viszont stratégiai s gazdasági jelentősége 
egyaránt lehetett. 

Két-bükkfa-nyereg és Dobogókő között az út nagy 
része nem volt azonosítható, egy rövid szakaszon viszont 
sziklába vájt nyon1ait lehetett n1egfigyelni. Ezen a szaka
szon az alapkőzetbe bemélyülve látható a többi helyen 
mérttel azonos nyomtáv. A kopásnyon1 a 10-15 cn1 
mélységet is elérte. 

Két-bükkfa-nyereg és Pilisszentkereszt között az út 
n1aradványai teljesen eltérő képet inutattak. A legtöbb 
helyen nen1 voltak azonosíthatóak az eredeti(?) nyon1ok, 
legtöbb esetben a folyan1atos használat megújításaival 
találkoztunk. Az építési anyag eredetileg andezit le
hetett, a javítások során pedig mészkövet használtak. 
Az út egyes szakaszokon nagyjából n1érhető, esetleg 
szegélyköveket is lehet találni. Szélessége kb. 2,5-3 n1. , 
Szekerek nyon1ai nen1 láthatók. Erdekessége a szakasz-
nak, hogy geológiai tájhatárra esik, többnyire a pilisi 
n1észkő az eredeti alapkőzet, és ezért elgondolkodtató, 
hogy az eredeti(?) utat andezitbó1, míg a javításokat és 
megújításokat n1ár - a látható nyo1nok alapján - inész
k61'.)ó1 készítették. 

Datáló lelet egyik szakaszon sem került el ő, ez ineg
erősíti a további kutatás szükségességét. Az útszakaszok 
közötti kapcsolat a korn1eghatározásban is segítséget 
nyújthat. A Két-bükkfa-nyereg - Dobogókő és Dobogókő 
- Pilisszentkereszt szakasz csak a Pilisszentkereszt - Két
bükkfa-n yereggel egyidóoen lehetett használatban, míg 
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utóbbit akkor is használhatták, n1ikor a Dobogókőre 
felvezető részekr61 már n1egfeledkezhettek. Másik fontos 
dolog, hogy az Első és Második Katonai Feln1érés térképe
in nincsenek jelölve a Dobogókőre felvezető szakaszok. 

Az állapotfeln1érés eredményeként n1egállapítható, 
hogy a kb. 4,5 kn1 hosszan azonosítható útszakaszok 
sokat ron1lottak a korábbi felmérésekhez képest. Az 
erdőgazdaság nehéz gépei, a motorosok és quadosok 
ron1boló tevékenysége végleg elpusztíthatja a nyon1okat, 
mielőtt felmérhetnénk e régészeti emléket, és dönthet
nénk sorsáról. 

SZABÓ MÁTÉ - ÜTTOMÁNYI KATALIN 

2 75. Pilisvörösvár. Kerék-tanya 
(MRT 7. k. 21/ 15 lh .) 
(Pest megye) Á 
2007. noven1ber 20. és dece1nber 30. között régészeti 
feltárást végeztünk, gázvezeték-fektetést n1egelőzően. 
A nyon1vonal középtengelyétó1 2,5-2,5 n1 távolságban 
hun1uszoltunk, összesen 342 in2 területet tártunk fel. 

A lel6bely a IIáziréti-patak forrásvidékénél találha-, 
tó, az MRT szerint erre a területre tehető az Arpád-kori 
Kürt falu. A falut 1274-ben említik Piliscsaba határjárá
sában, 1nint Csabától K-re fekvő falut. 1429-ben szintén 
en1lítik, ezután azonban teljesen feledésbe n1erül, még 
földrajzi név sen1 őrzi cn1lékét. A kutatott területen az 
altalaj erősen köves, vörösesbarna, igen n1agasan, alig 
15-20 cn1 mélységben a vékony humusztakaró alatt 
jelentkezik. 

A feltárás során a patak D-i lejtőjét hun1uszoltuk 
le. A patakhoz közel, a humuszolt terület alsó harma-, 
dában két félig földbe mélyített késő Arpád-kori házat , 
tártunk fel, a házak ENy-DK irányú téglatest alakúak, 
kb. 40 cn1 n1élyen mélyedtek a köves altalajba. Az egyik , 
ház esetében a tCízhely nyon1a a ház EK-i sarkában 
volt, a inásiknál a DNy-i, hosszabbik oldalba ásták bele, 
a ház oldalsó falába. A feltárása során kismértékben 
DK-i irányban cl kellett térnünk a nyon1vonal szélső 
vonalától. Déli irányban egy a kutatóárokra n1er61eges 
irányú, kb. 30 cn1 mély, egyenes árokszakaszt tá1tunk fel, 
leletanyag ne1n került elő beló1e, valószínCíleg azonban , 
ez is az Arpád-korra datálható. A feltárt terület legésza-
kibb oldalán egy ke1nencebokrot bontottunk ki, háron1 
kemence és a köztük lévő munkagödör egységét. Egy 
objektu1nnak (valószínűleg szintén földbe ásott ház) 
csak egy 30 c1n-es darabja lógott a nyon1vonal sávjába, 
ezért azt nen1 tártuk fel, csak foltját doku1nentáltuk. 
A viszonylag szegényes leletanyag alapján a lel6belyet a 
13-14. századra datálhatjuk, egy grafitos szürke import 
edénytöredéket is találtunk. 

Az azonosított jelenségek alapján véleményem 
szerint az említett Kürt falu részleteit sikerült lokali
zálnunk. 

Munkatársak: Koller Melinda, Kisjuhász Viktória és 
Kondé Zsófia régészhallgatók. 

SrIBRÁNYI MÁTÉ 

276. Polgár, Bosnyákdomb 
(Hajdú-Bihar megye) U, R, B, N 
A lelóbely Polgár városától D-re, a Király-ér partján 
található. Feltárásunk célja a 2001-ben terepbejárással 
és 1nagnetométer méréssel azonosított halon1 korának 
és rétegviszon ya inak tisztázása volt. 

J\ n1agnetométer vizsgálatokon erős, égett felületű 
anomáliaként meghatározott foltokra, illetve a haln1ot , 
övező árokra nyitottunk egy-egy szelvényt. A körárok E-i 
és D-i szakaszát egy 10x2 n1-CS és egy 12x2 m-es felüle
ten vágtuk át. Az árok 240 cn1 mély, V alakú, betöltése 
egynen1Cí, leletanyagban gazdag volt. 

tvlásik szondánkat ( 6x11 n1) egy feltételezett leégett 
ház foltja fölé helyeztük. A ház omladéka 40 cm-es n1ély
ségben jelentkezett, elbontása után egy cölöpszerkezetCí, 
5x8 m-es kétosztatú épületet tártunk fel, inelynek 
padlóján ép edények feküdtek. A ház teljes elbontása 
után újabb épület omladékának foltja bontakozott ki, 
de feltárását már nen1 tudtuk 1negkezdeni. A szelvény 
DI y-i sarkában egy másik ház foltját és egy kemencét 
is 1neg tudtunk figyelni. 

1\z el6'került hataln1as n1ennyiségű leletanyag alap
ján a leló11ely a késő neolitikun1 időszakára keltezhető, 
míg a ház a proto tiszapolgári periódusra tehető. Feltár
tunk 1nég egy bronzkori gödröt és egy népvándorlás kori 
bolygatott sírt is. A lelóbcly a mezőgazdasági n1űvelés 
iniatt er6'sen pusztul. 

tvlunkatársak: György László régész; Bittner Bettina, 
Eleki Ferenc, Faragó I orbert, Szilágyi Márton egyete1ni 
hallgatók (EL TE BTK Régészettudon1ányi Intézet). 

ANDERS ALEXANDRA - l\,.\CZKY PÁL - SEBŐK KATALIN -

NAGY Erv1ESE GYÖNGYVÉR 

277. Polgár, Piócási -dűlő 

(Hajdú-Bihar megye) U, B, V 
Polgár város külterületének DK-i határában, egy fej
lesztési területen 6 n1 szélességben bekötőutat, 1,5 m 
szélességben pedig csapadékví-z-elvezető csatornát 
kívántak létesíteni. Ennek n1egelőző feltárását végeztük 
el 2007. n1ájus-június hónapokban a 2006-ban nyitott , 
E-D-i szelvényünkt61 D-re. J\ vizsgált területet I y feló1 , 
a Polgári Ipari Park és a vasútvonal, E feló1 a 35. sz. , 
főútvonal városból kivezető szakasza, EK feló1 az tv13 
autópálya, KDK feló1 a 0298/1, 2, 3 hrsz.-ú földút, D 
feló1 pedig egy rövid földútszakasz határolja. 

A 2006-ban feltárt közel 10 OOO m2-es területen két , 
E-D-i irányú újkori árkon (111elynek folytatása előkerült 
a 2007-es ásatás során is) kívül csak a középső ncolitikun1 
(AVK) telepnyomait találtuk meg. A lehun1uszolt terület , 
D-i részén két nagyn1éretű szen1etesgödörnek csak az E-i 
részét tudtuk kibontani. 

2007. május 14-23. között lehun1uszolták a kb. 
200 n1 hosszú 6 n1-es bekötőút és a kb. 300-350 tn 
hosszú, 1 ,5 m széles csapadékvíz-elvezető csatorna 
nyomvonalát. A 6 m-es szelvényben csak a 2006. évi 
szelvényünkt61 közvetlenül D-re eső területeken ta-
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láltunk objektumokat, an1i alapján lehatárolhattuk a 
leló11elyet Ny-ról. Az 1,5 n1-es szelvény teljes hosszában 
voltak elszórtan objektun1foltok, így a lelónelynek sen1 a , 
D-i, sem a K-i szélét ne1n találtuk n1eg. Erdekes, hogy a 
2007. évi feltáráskor a középső neolit korú objektu1nok 
n1ellett már késóobi, kora bronzkori, a Makó-kultúrához 
köthető gödröket is találtunk. A 2007-es feltárás első 
szakaszában összesen 30 objektun1ot bontottunk ki a 
1036 m2-nyi feltárt területen. (Az illusztrációkat lásd a 
262-263. oldalon!) 

A 2006. évi szelvényünkben - mivel sen1n1iféle 
építkezési folyan1at he1n indult n1eg a területen - foly
tattuk a két nagy gödör D-i részének a bontását. Ezen 
a területen 4 cölöplyukat, 1 kutat és 7 gödröt tártunk 
fel, n1elyek közül az egyik a bronzkor korai szakaszába 
sorolható. A 6 n1-es szelvényben egy nagyn1éretlí, az 
A VK legkorábbi szakaszába tartozó, leletanyagban 
nagyon gazdag gödör D-i részét bontottuk ki. A gödör 
DK-i szélénél egy kutat is kiástunk. Feltártunk továbbá 
egy középső neolit, 3 kora bronzkori gödröt (az egyikben , 
egy őstulok koponyája is előkerült) és egy újabb, E-D-i 
irányú, újkori árokrészt. 

A 1,5 m-es szelvényben 4 középső neolit cölöplyu
kat, 10 gödröt, egy kis átn1érőj (í kutat és egy gödörbe 
beleásott áldozati kutat tártunk fel a vaskori gödör 
mellett. Az egyik neolit gödörben egy ép kutya vázát is 
kibontottuk. Az áldozati kút az A VK legkorábbi szakaszát 
képviseli. A sötétszürke betöltéslí kutat tölcsérszerlíen 
beleásták egy korábbi, nagyobb n1éret{í egykori sze1ne-
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tesgödörbe. A kútban kb. 1,5 n1 inélyen egy nagyn1éretlí 
őstulok szarvait találtuk a koponyatetővel és néhány, 
az állathoz tartozó csonttöredékkel együtt. A kútban 
1,5-4 m között (a talajvíz megjelenéséig) viszonylag 
nagyobb mennyiségíí leletanyagot bontottunk ki. 
Megállapítottuk, hogy az állatcsontot áldozati jelleggel 
helyezték a n1ár betöltődött kút n1egfelelő szintjére. , 

2007 augusztusában egy E-D-i irányú út építésével 
összefüggésben is1nét inegelőző feltárás keretében dol
goztunk az érintett területen. Augusztus 27. és október 5. 
között 2723 n12-en - a lelónely K-i részén -45 objektun1ot 
tártunk fel. A középső neolitikun1ot képviselő objektu
n1ok ( 42 gödör, 4 cölöplyuk és egy kutya váz) mellett egy 
kora bronzkori és egy újkori gödröt bontottunk ki. Ezen 
a területen 4, az AVK legkorábbi szakaszába (korábban 
Szatn1ár II csoport) tartozó, nagy1néretlí, leletanyagban , 
gazdag, ENy-DK-i irányban elterülő, hosszúkás gödröt 
azonosítottunk, melyekben csak obszidián került elő 
pattintott kőeszközként. Ezenkívül két esetben találtunk 
ezekben a korai gödrökben egykor ép edényeket. 

A 2007. évi feltárások során talált öt, a kora bronzkor 
I. időszakára keltezhető gödör a Makó-kultúra jellegzetes 
kerán1iatöredékeit tartahnazta. A gödrök két csoportot 
alkotva helyezkedtek el. A 134, 135, 136. sz. kerek, 
sekély, kisn1éretlí objektumok alkották az egyik és ettó1 , 
kb. 65 n1-re, EK-re, a 129, 178. sz. nagyobb, mély gödrök 
a inásik csoportot. A két gödörcsoport funkcionálisan is 
elkülönül egymástól. A háron1 kisebb gödör leletanya
ga, formája arra utal, hogy ezek kisebb tárológödrök 



tv 
Q) 
w 

/ 1 

1 

1 

I 
JB-Op 

f IB-15 
0 

}B-fi 

JB-07 JB~09 I 
Í 

JB-12 JB-13 líJB-14 
. _J -

' 1 / 

IB-20 11 JB-16 JB-17 JB-18' 
i 1~1 

! ; 
, I 

IB-25 i JB-21 JB-22 JB'~23 

r

l t·· 1 ~ 
i ! 

IC-04 IC-05; JC-01 JC-02 fJf.~b~· 
J ' " - / li -f I '-.-t-. / r· _, '"i .. ,. / ••.• ._ f ! 

IC-09 i IC-10 .. j JC-06 JC-0/ ~,;Jf~,Ü8 

-- IC-15/'I JC-11 ~ -
0 1 

' I „~{-/ I . „ .. 
IC120 ~~6 · JC-11 / JC-18 

- - l1'1,._,,._..,___,_/_~ 

IC-24 :l·25 JC-Y iJ2 
I ! ·„ 

H0-02 H0-03 ~0-04 li ··10-05 .. ~~:íj . %02 
r • í .,._., 

·!- - • -- - . -;-(,4 1·-' -
" 1 :::.'! 

H0-07 r HO-Ö8._11D-tl~JfJ):lS-~-06 J0
1

-08·;1 
1 1 ------ ---- / / 

. - ·--. 1 -::::. . , ·z' 1 

10- 11·1-m:t~-.. ·m:w" . .10-14 10-15 / Jo-.11 
. „. ~· j& ' / 

'------'---- 1-- 1.:..~~ -· ' 
I0-19 · 10.1ctt0f~1~:J 10:1 7 

l . ' - --· ·- 1 -....._ ......... .._ --........... „_ 

Polgár, Piócási-dűlő 

2007 

Humuszolt terület: 4530 m2 

Feltárt terület: 3662 m2 

M= 1:1250 

• 

-·· 
' 

----- „ .. --;..... .... J0-22 JO-n-·-. .:1D.:z_4 __ 
1 

J0-25 
1 '-.. 1 -... <::::-_:-. -~„ -1 -

JE-o5 t °hE~or~1f'f.02J Af-03 
• 1 

__ _.__ -~ -1:: -~--~ .. -1 ......... ' 

A f-01::r.:*E:J~-::~!~_6 
- ~..:::~~ .... :- í 1 

f BE~rt-:i.::s~~?: : ·l-.~;-;4 

;:a 
mi 
G) 
m1 
l/) 
N 
m 
-1 

='\ 
e 
-1 
)> 
-1 
)>1 
l/) 

0 
='\ 

$: 
)> 
G) 

~ 
;a 
0 
;a 
l/) 
N 
)>1 
G) 
0 
z 
tv 
0 
0 

-...J 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007 

lehettek: mindegyikben viszonylag kevés leletanyagot 
találtunk, a 136. sz. objektun1 alján egy arccal lefelé 
fordított őstulok(?) koponyáját bontottuk ki. 

A két nagyobb gödör nem csak jóval nagyobb és 
mélyebb volt, hanem igen gazdag leletanyagot is tartal- · 
mazott: a kerán1ia-, állatcsont- és paticstöredékeken túl 
a 129. objektumból belsődíszes talpas tál töredékei, iníg 
a 178. objektun1ból kagyló, pattintott kőeszköz (ütőkő) 
és őrlőkőtöredék is eló1<.erü lt. A 129. objektun1 formája 
(kerek, n1éhkas alakú) és mérete alapján nagyméretű 

tárológödör is lehetett, de a 178. objektun1 szabálytalan 
formája alapján agyagnyerőgödörre (ezt a lehetőséget a 
129. objektun1 esetében sem zárhatjuk ki) gondolhatunk 
elsődlegesen. Mindkét gödröt másodlagosan hulladék
tárolásra használhatták, erre utal a gazdag és változatos 
leletanyag mellett a metszetekben n1egfigyelhető réte
ges betöltődés, an1i hosszabb használatot feltételez. 

A kora bronzkori településrészlet eddig feltárt ré
szén épületre, vagy házra utaló nyon1ok nen1 kerültek 
elő. 

Munkatársak: Hajdú Zsigmond, Füzesi András régé
szek; Bényei Zsolt, Faur Zoltán technikusok; Szabó Nóra, 
Tóth Miklós rajzolók; Bittner Bettina egyete1ni hallgató 
(EL'fE B'fK Régészettudon1ányi Intézet). 

D ANI JÁNOS - NAGY EMESE GYÖNGYVÉR 

278. Pócspetri határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, L T, Sza, Á, Kö 
2007. n1ájus 16-án lakossági bejelentést kaptunk a község 
határában talált leletekró1, aminek nyomán a helyszínre 
siettünk. 

Nyírjes felső és Szó1ő alja: A községtó1 É-ra, egy , 
nagyjából E-D irányú homokháton és annak közvetlen 
környékén, elsősorban annak Ny-i lejtőjén mutatták 
n1eg az egyik területet. A lelónely az utca folytatásaként , 
E-ra tartó dűlőúttól 100-150 n1éterre K-re, az egykori 
Szilágyi-tanyától kb. 100 m-re DK-re, a Máriakerti
folyástól Ny-ra mintegy 200 m-re található. Központi 
részének környékén állottak egykor a n1arhakarámok, 
déli har1nadának K-i szélén akácos liget, ill. fiatal nyárfás 
ta lálható. A helyszínen korábban a földn1unkák során 
egy bronzkori urnát találtak, inely a Báthory István 
Múzeun1ba került. , 

A lelőhely E-i vége valószín(íleg egy fiatal akácer-
dő alá nyúlik. A felszíni telepnyomról bronzkori, késő „ 
vaskori, császárkori és Arpád-kori kerámiát gyCíjtöttünk. 
Megjegyzendő, hogy a régi marhakarán1októl K-re, 
azaz a lelónely központi részének szélén, egy 1nélyebb 
területről nagy n1ennyiségű gyepvasércet szedtünk 
össze. Ezt a jelenséget tapasztaltuk innen kb. 800 m-re , 
KEK-re, a Rét-Hát határrészben is. A lelónely mérhető 
kiterjedése: 950x200 m. , 

Palló: A határrészben egy nagyjából ENy-DK irányú 
hosszúkás homokdon1bon húzódik, melynek konkrét 
kiterjedését határoltuk be. A bronzkori, késő vaskori 
(kelta), középkori és újkori cserepekkel, kőanyaggal, 

paticstöredékkel jelentkező felszíni telepnyom a község
tó1 D-re, a Petőfi utcából folytatódó d(ílőúttól közvetle
nül 1 y-ra található, az említett háton, melyet a fenti 
dűlőútból DNy felé futó másik földút szel ketté. A n1agas , 
vetés n1iatt E-i és D-i határai nén1ileg bizonytalanok, de , 
E felé feltehetően a Petőfi utca déli végének házai alá is 
benyúlik. A lelónely jelenleg mérhető kiterjedése kb.: 
650x150 1n. 

Munkatársak: Krich Ferenc, Bakos János technikus. 

279. Pókaszepetk határa 
(Zala megye) R, Ró, Á, Kk 

PINTYE GÁBOR 

2007. június 21 . és augusztus 24. között n1egelőző régé
szeti feltárást végeztünk a Zalaegerszeg-Boba vasútvo
nal korszer(ísítésének földmunkái előtt. 

Kalló: Pókaszepetk határának K-i szélén, a Zala-, , 
folyó völgyétó1 ENy-ra e1nelkedő, ENy-DK-i don1bhát 
déli végén elterülő régészeti lelónely középső részén 
dolgoztunk. Az átkutatott 5459 n12 fe lületen 179 ob
j ektu n1ot (cölöp! yukak, nagyn1éretű h u llad ékgödrök, 
vern1ek, ken1encék és épületalapok) bontottunk ki. Az 
objektumok a kora rézkori lengyeli kultúra, a középső 
rézkori Balaton-Lasinja-kultúra, a késő rézkori badeni , 
kultúra, a ró1nai kor, az Arpád-kor és a késő középkor 
változatos leletanyagát (edénytöredékek, orsógombok, 
agyagkanál-töredékek, pattintott és csiszolt kőeszkö
zök, vas használati tárgyak, állatcsont) tartaln1azták. 
A különböző korszakok településeinek nyomai a fel
tárt területen egyenletesen helyezkedtek el. Kivételt , 
csupán a rón1ai kor és az Arpád-kor jelentett, ezekbó1 
az időszakokból ugyanis kevés objektumot találtunk. 
A mezőgazdasági n1unkákkal erősen bal ygatott terü
leten a legépebben egy késő középkori sütó'ken1ence 
n1aradt n1eg. Az őskori kultúrák leletanyagából ki
e1nelésre érden1es, hogy csiszolt kőeszközök (balták 
és vésők) viszonylag nagy szán1ban kerültek elő. Két 
baltatöredéken is n1egfigyelhető a n1ásodlagos felhasz
nálás nyon1a. A késő középkori leletek között pedig 
szép szán1ban akadtak réz szerelékekkel díszített nyelCí 
vaskések. f\. lelónelyen folytatott terepbejárások 1negfi
gyeléseivel összhangban, elsősorban a rézkor, valan1int 
a késő középkor emlékei kerültek napvilágra az ásatás 
során. A feltárt objektun1ok elhelyezkedése alapján úgy 
t(ínik, hogy a lelóbely - a felszíni jelenségek nyomán 
megrajzolt kiterjedéshez képest - 60 m-rel keletebbre 
húzódik. A lelőhely földmunkákkal veszélyeztetett 
részét teljesen feltártuk. 

Pörös-domb K-i fele (Pakod, Halásztanya): Pókasze
petk határának K-i és Pakod határának DNy-i szélén, , , 
a Zala-folyó völgyétó1 ENy-ra en1elkedő, ENy-DK-i 
dombhát DK-i végén dolgoztunk. Az átkutatott 4353 n12 

felületen 53 objektumot (cölöplyukak, hulladékgödrök, 
ver1nek, kemencék) bontottunk ki . Az objektu mok a 
középső rézkori Balaton-Lasinja-kultúra, a késő rézkori , 
badeni kultúra, a római kor és az Arpád-kor változatos 
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leletanyagát (edénytöredékek, orsógombok, agyagkanál
töredékek, pattintott és csiszolt kőeszközök, vas illetve 
bronz használati tárgyak, állatcsont) tartalmazták. Az 
őskori objektun1ok a feltárt területen egyenletesen hc-

, 
lyezkedtck el. A római és az Arpád-kori objektumok két-
két, egyn1ástól kissé elkülönülő csoportban s(írűsödtek. 
A n1ezőgazdasági n1unkákkal erősen bolygatott területen 
a legépebben n1egmaradt objektum egy rón1ai kori 
sütőke1uence volt. A leletek közül kiemelkedik egy a 
2-3. századra datálható bronzfibula. 1\ feltárt objek
tun1ok elhelyezkedése azt mutatta, hogy a terepbejá
rások alkalmával két különálló lelóbelyként rögzített 
településnyo1n összeér, valójában egy nagy kiterjedés(í 
lelóbelyró1 van szó. 

A leletanyag a Zalaegerszegi Göcseji Múzeun1 Ré
gészeti gyCíjteményébe került. 

Munkatársak: .Nlészáros Melinda régész, Kámán 
Beáta technikus, Fullár Zoltán és Szabó Eszter egyetemi 
hallgató. A geodéziai felmérést Soós Zsolt és Vadász 
Norbert technikusok végezeték. 

280. Rajka, Fáskert 
(Győr-Moson-Sopron megye) Á, Kk, ú 

KVASSAY JUDIT 

2007. februárban helyszíni szemlét tartottam Rajka 
belterületének K-i szélén, a tervezett új lakóterületen, , , 
ahol Aszt Agnes 2001-ben terepbejárás során f\rpád-
kori leleteket gyűjtött, majd az ezt követő szondázó 
ásatás folyamán több 12-13. századi települési objek-, 
tun1ot tárt fel. A lelóbely egy nagyjából E-D-i irányú 
hosszúkás dombon helyezkedik el, an1ely a Dunakiliti , 
felé vezető n1(íút és a község E-i szélét alkotó régi 
Duna-n1eder között - a Duna utcával párhuzan1osan 
- húzódik és a tervezett fejlesztési terület nagy részét 
elfoglalja. A helyszíni szemle idején a területet a le
aratott kukorica szár-, és levéln1aradványai borították, 
an1elyeket az egyszeri tárcsázás nen1 tudott eltüntetni. 
A leletgyCíjtés körüln1ényei így n1eglehetősen rosszak 
voltak. Ennek ellenére a don1bhát felületén több kö
zépkori és ugyanannyi újkori edénytöredéket találta1n. 
A fejl esztési terület (és a don1bhát) K-i szélét jelentő 
d(ílőúttól K-re lévő szántásban régészeti lelet nen1 
került elő. 

TAKÁCS KÁROLY 

281. Ravazd határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) U, R, B, V, Ró, Á, Kk 
2007. ápri lisban helyszíni szen1lét tartottam a település 
fejlesztésre kijelölt területein. 

Halastó-part: A Villibald-don1btól D-re, a 82. sz. főút 
és a Pándzsa vizével táplált halastó közötti területsáv 
bejárása során kedvezőtlen körülmények között (rep
cében) több késő bronzkori kerámiatöredéket találtan1. 
A leletanyag a parcella középső, legmagasabb részén 
koncentrálódott. Feltehető, hogy a bronzkori telepnyon1 

hajdan kiterjedt a halastó területére is. Nyugat felé a 82. 
sz. főúton túl régészeti leletet nen1 találtan1. 

Lehel utca kertvégei: A Villibald-don1b és a Sima-hegy 
között, a Pándzsa K-i partján emelkedő nagy kiterjedés(í 
don1b elhelyezkedése következtében régészeti szem
pontból módfelett ígéretesnek t(ínt. Nehézzé tette vi
szont az itteni kutatást, hogy a kien1elkedés legnagyobb 
része n1ára 111ár beépült. A do1nb Ny-i lejtőjét, a Lehel 
utca Pándzsára dCHő nyitott kertvégeit végigjárva nagy 
szán1ban találtam felszíni leleteket: elsősorban rón1ai 
kori edénytöredékeket (egyebek mellett vörös festésű 
sá rga kerá1niát, dörzstál töredékét), valamint késő 
bronzkori és kora vaskori cserepeket. A telepnyom D-i 
végén egymás mellett háron1 vagy négy szétszántott 
ken1ence (kemencebokor?) maradványait figyelten1 
n1eg. A t(ízhelyek környékén főleg római leletek kerültek 
elő. A n1Cívelés erősen károsító hatása n1ellett a felszín 
n1eredeksége iniatt szán1olni kell erózióval is. A leló'hely 
K-i irányban minden bizonnyal kiterjed a jelenleg be
épített területre. A telekvégektó1 délre egy szélesebb, 
a Pándzsába torkolló csatorna húzódik. A csatornát 
nemrégiben kotorták, valószínCíleg szélesítették is, és a 
kitermelt földet a n1eder déli oldalára rakták. A depó
nia tetején nagy számban találtam rón1ai kori és késő 
bronzkori kerámiát, ami azt mutatja, hogy a lelóbely 
déli irányban kiterjed erre az alacsonyabb felszínre is. 
A csatorna építése és szélesítése során erősen bol ygat
hatták a lelóbelyet. 

Országút u. 5.: A telken 1984-ben szőlőn1űvelés 
során kora vaskori sírt bolygattak meg (Figler András 
leletmentése). A kert végében a telekhatártól 15 n1-re, a 
halastó partján talajfúróval szedtek ki őskori cserepeket. 
Az e1nlített telek egy kisebb, de markáns kiemelkedésen 
található. A lelóbely a don1bocska Pándzsára (illetve a 
patak felduzzasztásával kialakított halastóra) néző olda
lán foglal helyet. A nyitott telekvégeken növényzet n1ég 
nen1 jelent ineg, így viszonylag kedvező feltételek inel
lett végeztem a terepbejárást a lelőhely kiterjedésének 
meghatározására. A don1blejtőn szép szá1nmal találtam 
őskori cserepeket, és egy csiszolt kőeszközt. A kőeszköz 
9 cn1 hosszú, 3, illetve 4 cm széles, lekerekített trapéz 
át1netszet(í, a használattól n1indkét végén erősen kopott. 
Az edénytöredékek egy része a neolitikun1 vagy rézkor „ 
időszakába sorolható. Oskori leletek mellett számos , 
Arpád-kori kerámiatöredéket találtam. A leló'hely kiter-, 
jedése minden irányban bizonytalan. Eszak felé a határa 
egykor a Packalló-völgybó1 kifolyó patak medrénél lehe
tett. Ezen a részen azonban az elmúlt időszakban kon1oly , 
földmunkákat végeztek: a domb E-i szélét ugyanis egész 
egyszer(íen lenyesték (kibányászták). A n1eredeken 
alászakadó partoldal víz hatására bármikor leomolhat. 
A profilt végignézve beásást nem észlelten1, leletet sem 
találtam. A leló'hely kelet felé egészen a horgásztó széléig 
kiterjed. Nem kétséges, hogy a tó építésekor a lelóbely 
ezen része is n1egsemmisült. , 

Serfőző-díilő: A volt tsz-teleptó1 E-ra, a Tarjánpusz-, 
ta felé vezető m{íút E-i oldalán új gazdasági területet 
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jelöltek ki. /\terület a Villibald-domb és a községhatár , 
között található. A vizsgált terület E-i részén, a Villibald-
don1b lábától kezdődően számos cseréptöredék hevert a 
felszínen. 1\ leletanyag zön1e DVK darab, de volt néhány 
apró kaviccsal és csillámn1al soványított középkori tö
redék is. Lelóbelyre utalt a szántás helyenkénti feketés 
elszíneződése is. A leletanyag intenzitása. Ny felé, a 
do1nb irányába haladva növekedett. Miután a domb K-i 
lejtőjét részben akácerdő, részben ugarterület borította, 
így egyelőre nem lehet eldönteni, hogy a lelóbely felhú
zódik-e a Villibald-domb lejtőjére. 

Sima-hegy: A Villibald-dombtól É-ra elhelyez
kedő Sima-hegy területén Mithay Sándor 1952-ben 
szórványosan cseréptöredékeket talált. A leletanyag 
előkerülésének pontos helyét nem ismerjük. 1997-ben , 
a clon1b E-i lábánál, a Pannonhahnára vezető műút 
mellett piskótaüzem épült. Az üzem építését megelőző 
feltárások lengyeli, boleráz, késő bronzkori és rón1ai te
lepülés maradványait eredményezték. A telepjelenségek 
n1ellett rón1ai sírt és három darab vaskohót is feltártak. , 
A terepbejárás folyamán a domb E-i oldalán egészen 
az országútig nagy számban találtam római kori, és va
lamivel kevesebb őskori edénytöredéket, valan1int egy 
őrló1<ő töredékét és egy vassalakdarabot. A kiemelkedés 
legmagasabb részén és attól K-re régészeti lelet nem 
került elő. A felszíni leletanyag a legnagyobb inten
zitást az út kanyarulatában, a piskótagyár környékén 
n1utatta. Bejártam a Pándzsa-patak és a pannonhaln1i 
út közötti keskeny szántóföldet is. A felszínen nagyon 
nagy számban hevertek cseréptöredékek; összetételük itt 
n1ás volt, rnint az út túloldalán: errefelé n1ár túlsúlyban 
voltak az őskori - zömében késő bronzkori - darabok. 
A lelónely szinte a Pándzsa medrének széléig kiterjed. , 
Kétségtelennek látszik, hogy a inűút E-i oldalán, már 
Pannonhalma területén 2004-ben regisztrált római 
és őskori lelőhely összefügg a Sin1a-hegy lelóbellyel 
(Pannonhaltna, Sin1a-hegy alja). A piskótaüzemtó1 
D-re, a Sin1a-hegy oldalában egy lakóterületi feltáróút 
nyon1vonala figyelhető ineg (itt n1ár kiosztott lakótel
kek vannak) : az út két oldalán ásott árkokban találtam 
néhány cseréptöredéket, ami a régészeti jelenségek 
bolygatására utal. 

Villibalcl-domb: A főképp bronzkori leleteiró1 és a 
középkori ten1plon1maradványról ismert Villibald-domb 
területének egy részét erdő fedi: a domb középső részén 
és a do1nboldalakon akácerdő található, északon néhány 
éve tölgyerdőt telepítettek. A Villibald-templom körüli 
ásatások nyon1ai már nem látszódtak. A templon1 alap
falait részben helyreállították, a munkák egyelőre szüne-, 
telnek. f\. domb ENy-i peren1én, a fiatal tölgyfacsemeték 
körül szán1os vakondtúrásra figyeltem fel, an1elyeken 
szép számmal találtan1 n1észbetétes és késő bronzkori , 
cserépdarabokat. A don1b erődített E-i részén már áll 
az erdőgazdaság által épített kilátó. A kilátó lábazata 
körül a kidobott és elplanírozott föld felszínén két őskori 
cseréptöredéket találtam, ami egyértelműen n1utatja, 
hogy az alapozáskor régészeti értékek károsodtak. Jól 

érzékelhetó'k a kien1elkedést övező mesterséges terasz 
n1aradványai. Fó'képpen a Ny-i oldalon maradt n1eg, de , 
E-on, és K-en is vannak jól észrevehető nyon1ai. A Ny-i 
oldalon közvetlenül a terasz alatt végig egy árok húzódik, 
szerepe előttem ismeretlen. 

V-illibald-domb déli csücslee: A Villibald-don1b leg
délebbi ellaposodó része szántóföldi n1(ívelés alatt áll. , 
1\.z EK-i lejtő jelenleg parlagon áll, az aljnövényzettel 
erősen benőtt területen régészeti leletet nem találtam. 
A don1bvonulat D-i sarkánál, a Tarján puszta felé vezető 
n1Cíút és a domb gerincén haladó földút által közrezárt 
háromszög alakú szántóterületen szórványosan bronz
kori edénytöredékeket gylíjtöttem. 

'TAKÁCS KÁROLY 

282. Rákóczifalva, Bagi-föld, 8/a sz. lelőhely 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, R, Sza, Ge, A, Kk, Kú 
2007-ben az előző évi szelvénytó1 D-re 18 538 n1 2 

területet tártunk fel; ezzel a lelóbely teljes kutatott 
része n1egközelíti a háron1 hektárt. A szel vény K-i 
felén húzódó don1bháton a korábban már azonosított 
korszak objektun1ai fordultak elő: az újkó1<ori falu ha
talmas gödreibe ásva megtaláltuk a késó'bbi korszakok 
(tiszapolgári kultúra, gepidák, avarok és késő középkor) 
telepobjektun1ait, valamint nagy sírszá1nú szarmata és 
avar temetőt. Összesen 548 objektumot tártunk fel. 

A neolitikus szakálháti kultúra igen intenzív n1egte
lepedése a legkorábbi elkülöníthető régészeti korszak 
a leló'helyen. A hatalmas méretCí, 600-800 m2 felületű 

gödörkon1plexumok leletanyagban igen gazdagok: 
a nagy mennyiség(í kerámia és állatcsont mellett a 
korszak jellegzetes, án1 igen ritka kerámiatípusából, az 
úgynevezett „arcos edénybó1„ itt mintegy 20 különböző 
példány töredékei is eló'kerültek. A település gödreiben 
25 te1netkezést tártunk fel. 

A következő korszakot a kora és középső rézkori 
tiszapolgári és bodrogleeresztúri kultúrák kisebb kerek 
gödrei, kútjai, illetve 4 sírja képviselik. Bronzkori je
lenségek csak szórványosan mutatkoztak a lelóbelyen: 
néhány, a késő bronzkorra keltezhető kerán1iatöredék 
és egy n1egbolygatott urnás ten1etkezés sorolható ebbe 
az időszakba. , 

A Kr. u. 3-4. századi szar·matále ten1etőjének az E-i 
szélét n1ár az előző évben n1egtaláltuk, idén 5 körárkos 
ten1etkezést és további 30 sírt is feltártunk. Bár a te
metőt, fó'ként a nagyobb sírokat alaposan kirabolták, a 
néhány, jórészt érintetlenül maradt gazdag női te1net
kezés jól n1utatja az egykor itt éló'k gazdagságát: kar- és 
nyakperecek, fibula, orsógombok és több ezer gyöngy , 
látott napvilágot. A sírok kivétel nélkül D-E-i tájolásúak; 
az étel- vagy italáldozat apró edényét ininden esetben 
a lábfejek között vagy mögött helyezték el. 

A Kr. u 6. századi gepida megtelepülést laza, 3-4 
ház alkotta csoportokból álló, tanyaszerCí település
rendszer képviseli. Házaik kb . 3x3 111-es, félig földbe , 
mélyített, ENy felé tájolt, egyszerCí épületek. A feltárt 

266 
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5 gepida temetkezés egyikében felnőtt férfi feküdt; bal 
kezébe kétélű kardot helyeztek, n1íg jobb keze mellett 
és hajában egy-egy szépen díszített, kis csontféslit 
találtunk. 

1\ leló11ely fő korszakát a szelvény teljes K-i részén 
húzódó, a Kr. u 8. századra keltezhető leései avar ternető , 
jelenti. A ten1ető EK-i végét és a középső rész legn1aga-
sabban fekvő sírjait tnár az előző év során feltártuk (14 
sír); a n1eglévőkhöz idén további 235 sír járult. Az avar 
temető egy Ny-i és egy K-i részre különül el. :Niindkét 
ten1etőfolt következetes· szerkezet szerint épült fel: az , 
E-D-i tájolású sírok a don1b vonulatát követő sorokba 
rendezettek, a ten1etőt 4-5 egymás alatt elhelyezkedő 
sor alkotja. A gazdag férfi és női ten1etkezések a sorok 
közepén, az egyre szegényebbek és a gyern1ekek a 
széleken helyezkednek el. A szegény férfiak állandó 
n1elléklete n1indkét részben a vascsat és a vaskés, esetleg 
t(ízcsiholó készség, a nőké az orsógomb. A gazdagabbak
nál vaszabla, vaskengyel, esetleg díszes ezüst, bronz vagy 
aranyozott bronzveretekkel díszített lószerszán1 került 
a sírba, a leggazdagabbaknál teljes lovas temetkezés is 
előfordult. Egy esetben csákányt, egy iuásikban csont
n1erevítéses íjat is feltártunk. 

Főként a K-i ten1etőfo l tra jellernző a lábakon 
álló sírkerevet használata. A ten1etőfoltok közepén 
elhelyezkedő gazdagabb férfisírokban 40-50 darabb ól 
álló bronz- vagy ezüstle.111ezbó1 préselt, vagy bronzból 
öntött övkészletet találtunk. A 9. században újabb szór
ványos n1egtelepecléssel szán1olhatunk a lelőhelyen . 

A feltárt 5 házjellegCí , egyszerli épület közül egyhez 
kerán1iával kitapasztott, boltozatos sütőkemence kap
csolódott. 

A legkésóbbi horizontot a lelónelyen egy a Kr. u. 
17. sz. végére keltezhető, tanyaszer(í település nyomai 
jelentik. , 

:Nfunkatársak: György László, Gyurkovics Eva ré-
gészek, Füzesi András, Kalli András, Szilágyi :Nfárton 
egyeten1i hallgatók (ELTE BTK Régészettudományi 
Intézet) . 

KOVÁCS KATALIN - SEBŐK KATALIN - SZABÓ GÁBOR -

VÁCZI GÁBOR 

283. Resznek, Szoros 
(Zala megye) R, Ró, Á , 
A lelónely Belsősárdtól E-ra, a Resznekre vezető út és , 
Nagy-völgyi-patak által határolt terü leten található, E-D 
irányban nyúlik el a patakpart mentén. A n1egelőző 
feltá rást a Zalaszon1batfa, Resznek, Belsősárd térsé
gében a Kebele-patakon tervezett árvízcsúcs-csökkentő 
tározóhoz kapcsolódó gátépítési munkálatok tették 
szükségessé. Az ásatási te rület a gát nyo1nvonalában 
helyezkedik el. 

A lelónely szondázását 2007. február 8-án kezdtük 
n1eg, majd február 20. és április 3. között megelőző 
feltárást végeztünk. Először a feltárandó terület Ny-i 
oldalán hosszában végighúzódó, 5 n1 széles sáv humu-

szolását végeztük el. Ezután kiderült, hogy a terület 
közepén kb. 120-140 m hosszan olyan gyér a terület 
régészeti fedettsége, hogy feltárása nen1 indokolt. Az , 
ásatási terület E-i és D-i részén 7352 n12-t kutattunk, 
ahol 110 objektun1ot tártunk fel: 73 gödröt, 32 cölöp
lyukat és 5 árkot. 

A D-i részen rézleori telep nyon1ait figyeltük n1eg, 
gödrökkel és cölöplyu kakkal. A gödrökből nagy 
mennyiséglí patics és gyér kerámiaanyag került elő. 
f\ leletanyagot egyelőre nen1 tudjuk pontos kultúrához 
kötni, 1nivel nagy része jellegtelen durva keránlia apró 
töredékeibó1 áll. , 

Az E-i részen római korhoz köthető telepjelenségeket 
figyeltünk n1eg. A.z itt eló'került gödrök közül figyelen1re 
n1éltó két, tegula- és ünbrextöredékeket nagy szán1ban 
tartaln1azó objektu1n. A kerán1ia itt is kis szán1ban 
kerültek elő, az objektumok nagy része leletanyagot 
nem tartaltnazott. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a 
területet hosszabb ideje intenzíven mCívelik és a szántás 
mélysége eléri az 50- 60 cm-t is. A humuszolás után több 
objektumból csak épphogy a legalsó 5-10 cm-t tudtuk 
dokun1entálni. 

A leló11elyen két, egymástól viszonylag távol eső , 
Arpád-kori objektu1n is eló'került. 

:Nlu11katársak: Nen1es Donát, Soós Zsolt. 

28Li . Répcelak, Gyepre-dű lő 

(Vas megye) U 

BASTICZ ZOLTÁN 

2007. június 4- 18. között feltárást végeztünk a 955-958, 
965-968 hrsz. ingatlanokon. A lelónely a város K-i szé
lén, a Gyepre-, vagy Gyöpre-dCílő nevCí határrészen, a 
mai Hunyadi János utca folytatásában található, a Répce 
és a Rába közötti egykor vízjárta területen, egy ma n1ár 
alig értékelhető kisebb kiemelkedésen. Folytatva az el
n1últ év kutatásait, kb. 1/00 in2 területet nyitottu11k n1eg. , , 
Az egykori település iránya nagyjából EK-DNy, E-i vége 
pontosan n1eghatározható, feltehetően a DNy-i végét is 
n1egtaláltuk, azonban Dés K felé biztosan folytatódik a 
település. Ebben az évben 37 jelenséget tudtunk n1eg
figyelni, a tavalyi kutatásokkal együtt összesen 79 régé
szeti objektun1 került elő. Több nagyn1éret(í, nagyjából , 
E-D-i irányú, nem túl n1ély gödör, ezekbó1 viszonylag 
sok leletanyag került elő. A további objektun1ok néhány 
kisebb gödör (valószínCíleg gazdasági funkcióval), cölöp
lyukak (de közöttük nem tudtunk n1egfigyelni sen1n1iféle 
rendszert) és egy bizonytalan árok. Az objektun1ok 
betöltése színben alig, de iuinőségben viszonylag jól 
elütött a környezetétó1, a gödrök, árkok, alig mélyed
tek az altalajba. A leletanyag a dunántúli vonaldíszes 
kultúra késői szakaszába sorolható, átinenetet n1utatva 
a lengyeli kultúra felé. A leletanyag többsége kerámia, 
tárolóedények, illetve jól iszapolt, szürkés, díszített tö
redékek, igen sok kőeszköz, illetve pattinték, magkövek, 
orsógombok, őrló'kövek. 

FARKAS CSILLA 



R ÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007 

285. Röszke, Vecsernyés-dű lő 

(Csongrád megye) N, Kk 
J\ tervezett Röszke V. védjellf homokbánya engedé
lyeztetési eljárásához 2000-ben régészeti terepbejárást 
végeztcn1. Adataink ellenőrzése érdekében az örökség
védcl n1i hatástanulmány készítése kapcsán helyszíni 
szen1lét végeztünk 2007 augusztusában. , 

41/'l lh.: A homokbánya E-i részének D-i határa 
mentén egy a környezetébó1 n1integy 1,5-2 méterre 
kiemelkedő homokclombocska található. A don1bocska , 
n1érete inintegy 100x60 m, iránya E-D. A do1nbhát 
felületén, nagyjából azzal azonos nagyságú területen 
lehetett 2000-ben a régészeti lelónely helyét n1egha
tározni. A felszínen talált leletek alapján egy intenzív, 
késő középkori település nyo1nait lokalizáltuk ezen a 

, 
reszen. , , 

4112 lh.: f\ hon1okbánya E-i részének ENy-i határa 
n1entén a Kis-Széksó-tó K-i partján található a régészeti 
lelónely. Környezete lapos, homogén felület, csupán a 
tón1eder felé lehet nén1i lejtést megfigyelni. A 2000-ben 
körülrajzolt leló11ely mérete 100x100 n1. A felszínen 
talált Jeletek alapján egy közepesen intenzív, késő kö
zépkori település nyon1ait lokalizáltuk. 

Ila a II. katonai felmérés térképére rávetítjük a mai, 
EOV koordinátákkal rögzített lelónelyk.iterjedéscket, azt , 
látjuk, hogy a lelónelyek körvonalától EK-re, mintegy 

; 

170 111-re egy tanyát jelölnek a térkép készítői. /\llás-
pontunk szerint elképzelhető, hogy a felszínen talált 
késő középkori kerámia ennek a 19. században még álló 
épületnek a nyon1ait jelöli. , , 

4113 lh.: A hon1okbánya E-i részének E-i határa 
inentén egy, a környezetébó1 mintegy 0,5-1 n1éterre 
kien1elkedő hon1okdombocska D-i nyúlványa talál
ható. A do1nbhát felületén lehetett 2000-ben a régé
szeti lclónely helyét 1neghatározni. Eszerint a inérete , 
100x100 n1, iránya E-0. A felszínen talált leletek alapján 
egy igen intenzív népvándorlás kori település nyon1ait 
lokalizáltuk. 

1\ n1ezőgazdasági n1(ívelésen kívül más, a leló'he
lyek épségét veszélyeztető tevékenység nyon1át nen1 
észleltük. 

SZALONTAI CSABA 

286. Sajóecseg ha tára ,,, 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0, B?, N? 
A 1-Ierman Ottó Múzeun1 2007 augusztusában elkészí
tette a 26. sz. főút 9+600-12+468 km-szelvény közötti 
szakaszának szélesítéséhez kapcsolódó örökségvécleln1i 
hatástanuln1ányt. Ennek keretében augusztus 22-én és 
24-én elvégeztük a régészeti terepbejárást, a jelenlegi út 
mindkét oldalán 100-100 n1 szélességben. 

; , 
26. sz. főúttól EK-re: A főút EK-i oldalán, a sajó-

bábonyi elágazástól a tsz-telep bekötőútjáig terjedő 
területrészen egy csiszolt, nagyméretlí, vastag kővésőt, 
vagy át nen1 lyukasztott nyéllyukas kóóaltát találtunk. 
Feltehetően bronzkori. 

Kövecses 2.: A főút ÉK-i oldalán kb. 300x50 in-es 
területen kis számban őskori és népvándorlás kori(?) 
kerámiatöredékeket, egy pattintott kőpengét és újkori 
kerámiadarabokat gylfjtöttünk, melyek elszórtan, kis 
sCírűségben helyezkedtek el a felszínen. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS - CSENGERI PIROSKA 

287. Sajókaza , Úregyháza 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 
2007 n1árciusában helyszíni szemlét végezten1 a Sajóka
za-Szuhakálló közút két oldalán. Sajókazátó1 K-re, ahol az 
utat két nagyfeszültségCí vezeték keresztezi, a két vezeték 
által határolt területen, az út két oldalán, 250x130 n1-es 
kiterjedés(í területen a szántóföldön kevés bronzkori ke
rán1iatöredék által jelölt régészeti lelónelyct találta1n. 

A leleteket a n1iskolci I-Ierman Ottó Múzeun1ban 
helyeztem el. 

PuszTAI T AtvrÁs 

288. Sa jószentpéter határa 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B?, Kö 
/\ rlerman Ottó Múzeum 2007 augusztusában elkészí
tette a 26. sz. főút 9+600-12+468 kn1-szelvény közötti 
szakaszának szélesítéséhez kapcsolódó örökségvédelmi 
hatástanuln1ányt. Ennek keretében augusztus 22-én és 
24-én elvégeztük a régészeti terepbejárást, a jelenlegi út 
n1inclkét oldalán 100-100 in szélességben. 

26. sz. főút I. lh.: A főút DNy-i oldalán ennek a n1ár 
isn1ert lelónelynek a DK-i részéig friss szántásban kb. 
150x50 n1-es területen elszórtan középső neolitikus 
(t\ VK) és bronzkori(?) kerán1iatöredékeket találtunk. 
A Selján Éva és Veres János által 2006-ban gylfjtött 
anyagban az A VK legkorábbi időszakára utaló kerámia 
(anyag, for1nák, díszítés), ill. az erre az időszakra jellen1-
ző fekete, gyöngyözéses festés is felt(ínik . Ennek alapján , 
- vélen1ényünk szerint - itt egy az EK-n1agyarországi 
neoli tikum kutatása szempontjából kronológiailag fon
tos leló11elyr61, az itteni legkorábbi neolitikus népesség 
egyik településéró1 van szó. , 

26. sz. főút II. lh. : A főút EK-i oldalán a bejárás alkal-, 
inával az ismert lelónely E-i felében, kb. 50 n1 szélesség-
ben, 150 m hosszúságban elszórtan, n1ajd teljes (100 m) 
szélességben és 100 n1 hosszúságban slírCín találtunk 
bronzkori(?), kisebb részben középső neolitikus (A VK 
és bükki kultúra?), valamint középkori kerán1iatöredéke-, 
ket. A bejárást kiterjesztettük a teljes, EK- DNy irányban 
húzódó do1nbvonulatra (ÉK felé). 

A főút DNy-i oldalán, a lelónely don1bjától DK-re 
húzódó mélyedésig terjedő, frissen szántott területen 
nagyobb sCírCíségben fó"ként bronzkori(?) kerán1iatöre
dékeket, egy őrló"kő darabját, valamint nagy mennyiségCí 
paticsot, kisebb részben középső neolitikus (AVK) és 
középkori kerámiatöredékeket találtunk. 

Bejárási eredményeink alapján tehát a felszínen 
nen1 tudtuk elkülöníteni a 26. sz. főút I. és II. lclónelyet, 
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ill. a korábban végzett bejárástól eltérően tudtuk azokat 
lokalizálni. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS - CSENGERI PIROSKA 

289. Salgóta rján, Bevásárlóközpont 
(Nógrád megye) B, Á 
A részletes tanuln1ány lásd a kötet 11. oldalán! 

GUBA SZILVIA - VADAY ANDREA 

290. Ságú jfa lu, Kossuth utca 187. 
(Nógrád megye) B, V 
2006-2007-ben folyan1atos szakfelügyeletet biztosítot
tunk a községben végzett szennyvízvezeték fektetésének 
földn1unkáinál. A külterületi szakaszon a patakpart 
közelében haladt a nyomvonal, itt sen1milyen régészeti 
jelenséget nem sikerült megfigyelnünk. Belterületen 
a Kossuth utca 187. sz. ház előtt az árokban egy égett 
paticsos gödörrészt figyeltünk n1eg, inelyből késő 
bronzkori-kora vaskori cserepeket gyCíjtöttünk. Ez az 
objektun1 annak a leló'helynek a része, n1elyet 2002-ben 
Tankó Károly fedezett fel, és ahol a 177. sz. ház telkén 
egy kisebb feltárást is végzett. 

BÁCSMEGI GÁBOR 

29 1. Sárospatak, vár 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk, Kú 
Az I. Rákóczi György által alapított sárospatal<i 
ágyúöntőm(íhelyre vonatkozó történeti forrásanya
got Détshy Mihály gyűjtötte össze és dolgozta föl. 
A n1Cíhely folyan1atos mCíködését 1631-tó1 tanúsítják 
írott források. Az 1631és1648 közötti időszakban 4, név 
szerint ismert ágyúöntő mester dolgozott, akik összesen 
n1integy 80 ágyút és 10 harangot öntöttek a fejedelem 
n1egrendelésére. I. Rákóczi György halála után, 1648-tól 
n1ár nincsen adat a további üzen1eltetéséről. 

A n1Cíhely régészeti feltárása 2006 júniusában kezdő
dött n1eg, az írott forrásokból jól ismert, geoelektron1os 
n1éréssel lokalizált épületkomplexum feltárás, tervásatás 
keretében. A n1éréseket a Miskolci Egyeten1 Geofizikai 
'fanszéke végezte, Hursán László vezetésével. 

A kutatás első évében feltártuk a n1Cíhely két kisebb, , 
E-i helyiségét, továbbá részben a mCíhely D-i oldalá-
ban található olvasztókeinencét.31 2007-ben csaknem 
teljesen feltártuk a ken1ence n1egmaradt részeit: az 
olvasztótér törtköves alapozását, a tCíztérbe vezető fo-

31 Az első kutatási esztendő eredn1ényeiró12006 nove1nberében egy 
- utóbb hibásnak bizonyuló feltételezéseket is tartalmazó - rövid 
hírben szán1oltunk be az Örökség e. folyóiratban. A wfagyar Nlú
zeumok e. folyóirat 2007/1 szán1ában közölt bővebb írás az addigi 
ered1nények újragondolásával elsősorban az olvasztóken1ence 
vonatkozásában pontosabb nlegállapításokat tartaln1azott. A ré
gészeti szempontból csaknem teljesen egyedülálló lángkemence 
érteln1ezésébcn Belényesy Károlynak tartozo1n köszönettel. 

lyosót és lépcs61ejárót, valan1int a ken1encéhez tartozó 
kémény alapozását. Ugyanekkor került sor két kifalazott 
öntőakna részleges feltá rására. F6ob vonalaiban tisztáz
tuk a mCíhely alaprajzi rendszerét, s elkezdtük az épület 
közvetlen környezetének vizsgálatát is. 

1\z ágyúöntőn1Cíhely a belső vár DNy-i bástyája 
előtt, a déli külső várfal n1e1lett található. A geo
elektron1os inérésekkel lehatárolt területre 8x8 n1-es 
szel vényekb61 álló hálót tCíztünk ki. A téglalap alakú, 
16x24 n1-es, minimum 3 helyiségb61 és folyosóból álló 
épületegyüttes legkorábbi része a „B" szelvényben , 
feltárt, ENy-i kőépület lehetett. A belül vakolt falú kis 
helyiség É-i fala mellett a döngölt agyagpadlóba mé
lyedve három nagyobb n1éret(í oszlophelyet tártunk , 
fel. Ehhez az épülethez toldották hozzá az EK-i kisebb, 
80 cin felmenő falazattal a „C" szelvényben feltárt he
lyiséget, n1elynek vastagon tapasztott padlóját kisebb , 
foltokban meg tudtuk figyelni. Az ENy-i helyiségbe 
vezető ajtajának küszöbköve és ajtókeretének néhány 
töredéke is előkerült a „B" szelvényben. 

A két kisebb helyiséghez délr61 csatlakozott az 
olvasztóken1encét, s az öntőaknákat is inagába foglaló, 
nagy alapterület(í 1nCíhelyrész. A mCíhely D-i falához 
épített olvasztókemence t(ízterébe vezető lépcsőt egy 
240 cn1 széles folyosón lehetett n1egközelíteni, n1elynek 
bejárata a mCíhelyépület K-i oldalán nyílott. Az „E" szel
vényben feltárt 110 cm széles, 11 fokból álló, téglából 
épült lépcsó1ejáró egy 210 cm hosszú, téglaköpenyezés(í 
tüzelőfolyosóhoz vezet, inelynek végén került elő a 
200 cn1 hosszú, 310 cn1 belmagasságú, téglaboltozatú 
tCíztér. A tCíztér végén, a boltozat alatt egy nyílást tár
tunk fel, rnely a füstelvezetést szolgálta, a nyílás fölött, 
a tCíztér folytatásaként a kemencéhez tartozó kémény 
alapjának n1aradványait bontottuk ki. A lépcsőlejárót és 
a t(ízteret törmelékréteg töltötte ki. Innen nagy számban 
kerültek elő az olvasztótér szürke színCí, grafitos téglái, 
1nelyek közül többnél a felületére tapadt bronzolvadé
kot figyeltünk meg, né1nelyik tégla pedig a nagy hőtó1 
üvegesen 1negfolyt. A t(íztér és a hozzá vezető folyosó , 
E-i oldala n1ellett került elő az olvasztótér törtköves, 
310x310 cn1-es alapozása, .valamint az alapozás DK-i 
sarkában az olvasztótér felépítn1ényének egy csekély 
n1éret(í n1egn1aradt részlete. , 

Az olvasztótér E-i oldala előtt közvetlenül, a n1ai 
felszíntó1 szán1ítva 310 cm n1élységben jelentkezett a , 
ken1encéhez tartozó öntőakna (I. sz. akna) EK-i sarka. 
Az akna helyét egy nagy1néretű, fehér kőporos folt 
jelölte az „A" szelvény DNy-i sarkában. A négyzet ala
kú, kőfallal bélelt, nagyjából 3x3 n1-es aknát egyelőre 
csupán 100 cm mélységig tudtuk feltárni biztonsá-, 
gosan. Az olvasztótér alapozásának ENy-i sarka előtt 
egy n1ásik, kisebb akna (II. sz.) került elő, a n1ostani 
terepszinttó1150 cm n1élységben. A ineglehetősen sz(ík, 
téglalap alakú akna mérete 100x220 cm, három oldalán 
kőfallal bélelt (Ny-i falát a mCíhelyépület fala jelenti), 
D-i oldalát pedig a kötött agyagos altalaj alkotta, ahol 
a bontás során deszkabélés lenyo1natát figyeltük n1eg. 
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Az aknát jelentkezésétől számítva 420 cm n1élységig 
tártuk fel, alja összeszűkült egy ovális alakú gödörré, 
melynek teljes feltárására n1ég nem került sor. Betöltése 
nagykövcs, téglás törmelék volt. A téglák az elpusztult , 
olvasztótérhez köthetó'k. Erdekes, hogy az I. sz. akna 
előterének szintje mintegy 180 cm-rel volt mélyebben, , 
n1int az E-i részen feltárt helyiségek padlószintje s a 
tCíztérbe vezető lépcső legelső foka. Az I. sz. akna K-i 
oldala mellett lévő, csaknen1 2 n1 n1agas felmenő falazat
ban egy fali fülke és egy szellőzó1<ürtő(?) n1aradványa 
került elő, n1elyek kialakításánál gótikus és reneszánsz 
kőfaragványokat használtak fel. A feltételezett szellőző
kürtő a műhelyépület K-i oldalán lévő, külön bejárattal 
rendelkező, s a kemence tűzterének lépcsős lejáratához 
futó folyosóba vezet. A folyosó járószintje n1egegyezett , 
az E-i helyiségek szintjével, felmenő falazata n1indössze 
2 kősor magasságig maradt meg. Döngölt vagy tapasz
tott padlóval nem rendelkező járószintjét átvágva, 50 
cm n1élységig vizsgáltuk falának alapozását és a hozzá 
tartozó rétegsort az „A" szelvényben. , 

Szintén megvizsgáltuk az EK-i helyiség falainak 
alapozását a külső falsík előtt, s átvágtuk az épület 
padlószintjét is. A műhelyépület falai a Ny-i falat kivé
ve a park gyepszintje alatt közvetlenül, egy ásónyom , 
mélységben jelentkeztek. A két E-i helyiség betöltése 
a inűhely köves-téglás on1ladéka volt, hasonlóan az 
aknák és a kemence t(ízterének betöltéséhez. Az „A„ 
szelvényben n1egfigyelt, mélyebben lévő munkaszintet 
17. századi leleteket tartalmazó, tömött rétegsor fed te, 
s szinte n1inden n1etszetfalban inegfigyelhettük a jelleg
zetes, fehér színű kőporos feltöltést, melyet a n1Cíhely 
pusztulása és megszüntetése utáni szintkiegyenlítés, 
tereprendezés végett szállítottak ide. Ez a réteg néhol a 
n1Cíhely on1ladékát is elfedve, közvetlenül a humusz alatt 
jelentkezett. Az újkorban a park területét feltöltötték, 
végleg eltüntetve a inCíhelyépület még látható falait. 
Ebben a feltöltésben sok n1ásodlagos helyzetben lévő 

középkori leletet találtunk. A mLíhelyépület falalapo-, 
zásának vizsgálatakor és az EK-i helyiség padlójának 
átvágásakor 16. századi rétegsorokat figyeltünk n1eg. 

A n1Cíhely kutatása során az ágyúöntés technológiai 
folyamatának szinte vala1nennyi fontosabb n1ozzana
tához köthető leletcsoport eló1<erült. Ezeket főként az 
épület külső falsíkja melletti rétegekben, beásásokban 
n1Cíhelyhulladék forn1ájában tártuk fel. A nagyszán1ú, 
pozitív és negatív öntőn1intákból kien1elendó'k azok a 
feliratos töredékek, n1elyeken öntési dátumok, s I. Rá
kóczi György fejedelem titulusai olvashatók. Napvilágra 
kerültek a nagy öntőformák összeszorítására szolgáló 
vasabroncsok, a formákból túlcsordult, lecsepegett, ill. 
a kemence fenekén visszamaradt és megdermedt bron
zolvadékok. Nén1ileg ineglepő módon a n1Cíhelyhulladék 
között nagyobb méretlí, vélhetően hibás öntvényekhez 
tartozó ágyúcsőtöredékek is eló1<erültek. A mCíhelyépület 
belső omladéka alatt, közvetlenül az egyes járószinteken 
néhány olyan szerszám hevert, melyeket a mlíhelyhez 
köthetünk. Az épületrészek omladékából előkerült 

több száz vaslelet zön1e is minden bizonnyal a mlíhely 
felszereléséhez tartozott. 

Különálló csoportját alkotják a feltárt leleteknek a 
17. századi tüzérségi eszközök. A ken1ence tüzelőfolyo
sójának padlóján több tucat 9-10 cm hosszú, hegyben 
végződő vashüvely, aprópuska került elő, n1elyek né-
1nelyike a röntgenfelvételek tanúsága szerint golyóval 
töltött állapotban van. Ugyanitt látott napvilágot egy 
11 2 cm hosszúságú vas n1uskétacső és két, erősen kor-, 
rodált állapotban lévő „tüzes labda". Az ENy-i helyiség 
padlóján puska- és ágyúgolyókat, ép üveg- és vasgrá
nátokat tártunk fel, a II. sz. aknát kitöltő törn1elékben 
pedig tön1egével leltünk üveggránát-töredékeket. Az 
egyes helyiségeket fedő omladékrétegben és a feltöltési 
rétegekben 17. századi háztartási hulladék, zön1ében 
kerámialelet került elő. Kiemelendő egy n1integy 30, 
csaknem teljesen ép darabból álló habán kályhacse1n
pe-leletegyüttes, n1elyet az épület K-i, kü lső oldalán 
tártunk fel. 

Konzulens: dr. Benkő Elek (MTA RI), Jósvainé dr. 
Dankó Katalin (1v1NM DRM). 

29 2. Sárpilis, Országúti -dű lő 

(Tolna megye) U, R, B, LT, Sza 

RINGER IsTv ÁN 

A terület korábbi adattári adatok szerint több isn1ert 
régészeti leló'helyet is magában foglal. Ezek az adatok az 
56. sz. út Várdon1b térségében végzett megelőző feltárá
sa során tett terepbejárások eredn1ényeként j elentősen 
tovább bővültek. A területhez szervesen kapcsolódik az 
M6 autópálya megelőző feltárás TO 009 sz. lelőhelye, 

n1elyen újkőkori, rézkori, bronzkori, kelta, császárkori 
bennszülött és avar objektun1okat tártunk fel. 2007. 
noven1beri terepbejárásunkkor megállapítottuk, hogy 
ugyanezek a kultúrák várhatók a területen továbbra is. 
A terület nagysága 65,57 ha. 

293. Sárszentlőrinc határa 
(Tolna megye) Kk, Tö 

GAÁL ATTILA 

2007 . december 13-án terepbejárást végezten1 Sár
szentlőrinc határában a Sió mentén, ahol egy 1772-es 
kéziratos térkép által jelölt két „ron1" helyét kerestem. 
2002-ben n1ár eredménytelen kísérletet tettem ugyan
erre a Sió és a Sárvíz közti részen.32 

Eklézsia-kert: A falutól D-re, Sárszentlőrinc és Uzd 
között, közvetlenül a Sió egykori n1edrének Ny-i felén , 
húzódik egy 2-3 n1 relatív magasságú, ENy-DK irányú 
gerinc. Ennek DK-i részén, fó1eg a kb. 50 m széles 
platóján, kb. 400 m hosszan 15- 17. századi kerán1iát 

32 K. NÉMETH A.: Nagydorog, Pap-sziget. Régészeti kutatások w[a
gyarországon - Archaeological Investigations in Hungary 2002. 

Budapest, 2004. 245. 
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gyűjtöttem. A plató tetején nagy területen elszórva 
szórványos és apró téglatöredékeket figyeltem meg. 

Pap-sziget: A falutól K-re, a mai Sió és a I-lolt-Sió kö-, 
zött, az országúttól kb. 1 km-re E-ra, közvetlenül a Holt-
Sió Ny-i felén az ártérbó1 kb. 2 n1-re kie1nelkedő, ne1n 
túl nagy kiterjedésCí don1bon a fentihez hasonló jelleglí 
leletanyagot találtan1. A do1nb tetején egy valószínűleg , 
E-D irányú falszakasz kiszántott tégláit figyeltem n1eg, 
kb. 1 n1 hosszan. Bár a faldarab környékén en1bercsont 
egyáltalán nem jelentkezett, valószínCílcg mégis temp
lomként azonosíthatjuk a maradványt. 

A lelóbelyek falu névvel való megfeleltetése egyelőre 
nen1 megoldott. 

29Lt. Sátoraljaújhely, Vár- hegy 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kú 

K. NÉMETH ANDRÁS 

2007. augusztus 9-én, 15-én és október 15-én elkészítet
tük a Vár-hegy (IIrsz.:0177 / 22) régészeti geodéziai felmé
rését, SOKKIA Powerset 3030 R3 típusú lézeres mérőál

lomással. Összesen 1165 pontot mértünk fel, 3x3 m-es 
rácshálóban haladva. A terepalakulatok töréseinél ezt a 
rácshálót a don1borzathoz igazítva besCírítettük. 

A felmérés során tereppontként érteln1ezve meg
határoztuk a vár felszínsíkjait, ill. az oldalak palástjait. 
A megfogható tereplépcsőket (meredek és enyhe dó1ésCí) 
egykori, leomlott falszakaszok maradványának, 01nla
dékának érteltneztük, amelyek tengelye n1eghatározza 
a várfalak/ n1esterséges létesítmények irányát. A vár 
területén nyolc helyen kisebb falszakaszok külső síkjait 
foghattuk n1eg, ebbó1 magasabban álló feln1enő falsík 
összesen kettő volt. Ezen falsíkokat „falvonal„ néven 
feln1értük. A falszakaszok irányultsága alapján „felté
telezhető fal poligonja„ néven inegadtuk a n1eglévő 
falak várható felszín alatti futását. A terepen látható 
n1arkáns mélyedéseket többszintes épületek, ill. ezek he
l yiségeként érteln1eztük és mértük fel „épületnyo1nnak„ 
elnevezve. A köztük húzódó egykori folyosó helyét egy 
hosszanti, összekötő mélyedésben találtuk n1eg, n1el yet 
„közlekedő„ néven n1értünk fel. A Vár-hegy 20. századi 
„hasznosításának„ terepi elemeit véljük felfedezni az 
adótorony és épülete környékének négyszögletes terep-, 
rendezésében. l-Iasonlóan modern koriak a K-i és E-i (a 
város fél nézó') oldalakon lévő középkori eredetű sáncba 
bevágott kisebb négyszögletes mélyedések, melyek II. 
világháborús géppuskafészkek, lőállások lehettek. 

Összegezve olyan, a felszíni régészeti (nem dest
ruktív) kutatásokhoz nélkülözhetetlen térképegyüttest 
készítettünk el, an1ely értelmezhető módon ábrázolja 
a felszíni terepi mintázatokat, valamint a felszín alatti 
geofizikai n1ódszerekkel n1egfogható ele1neket. Mind
ezek segítségével pedig n1egpróbáltunk egy előzetes 
rekonstrukciós képet adni a várról. 

Munkatársak: Ringer István régész, Gyói Zsombor, 
I-Iermann Orsolya Zsanett egyete1ni hallgatók. 

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

295. Sávoly, Major-dű lő 

(Somogy megye) U, B 
2007 áprilisában régészeti felügyeletet láttunk el az M7 
autópálya építése közben. 

4. Zh.: A sávolyi célkitermelőhely Ny-i részén 64 
régészeti objektun1 került elő. Háron1, kevés kerá
miatöredéket tartalmazó gödöralj a lengyeli kultúra 
időszakát képviseli, a többi a kisapostagi kultúrához 
tartozik. A bronzkori objektumok túlnyon1ó többsége 
sekély gödöralj kevés kerátniatöredékkel, de több rné
lyebb tárolódödröt is feltártunk, ezekben kis edények, 
hon1bárdarabok mellett néhány kőeszközt is találtunk. 
Az egyik objektun1ból ép őrlőkő került elő. 

5. lh.: 1\ vasútállomásra vezető közút 1nellett 
17 régészeti objektumot tártunk fel 2007 . április 
10-12. között. Az ob jektun1ok az útkorrekció 100 
m-es hosszában, e lszórtan jelentkeztek. A kisapostagi 
kultúrához tartoztak, általában sekély gödöra ljak, 
de tárolóverem is került elő. Megfigyeltünk több, 
paticcsal feltöltött gödröt is. A leletanyag döntő része 
kerámiatöredék, az egyik objektumban ép díszedényt 
találtunk. 

Munkatársak: An1brus Edit, Balla Krisztián, Cserép 
Tamás, Ferencz Bálint és Nyári Zsolt. 

296. Segesd, Rétföl d-dűlő 

(Somogy megye) Kk 

NÉMETH PÉTER GERGELY 

2007 februárjában gázvezeték nyon1vonalán régészeti 
szakfelügyelet közben folytattunk feltárást. A felszín i 
leletek a lapján a vezetékszakasz végén, a 3.000 n1-szel
vénytó1 Ny-ra a vezeték és a 68. sz. közút keresztezésétó1 
K-re kb. 50 111-re találtunk egy jelentős, intenzív lelóne
lyet. A vezeték nyomvonala ezt - a talált leletanyag 
alapján középkori - lelóbelyet kb. 100 m hosszúságban 
szeli át. 

A vezeték építése során 114 m hosszú, és 3 in széles, 
K-Ny-i irányú szelvényt nyitottunk, n1elynek tengelyét 
a gázvezeték nyon1vonala alkotta. Összesen 29 objektu
n1ot találtunk két csoportban. Közöttük egy 17 m széles, 
szürkés-iszapos feltöltődésCí, objektum nélküli sáv húzó
dott, amelyben bemosódott szórványos leletek (fó'ként 
állatcsontok) kerültek elő. Az objektumok többnyire 
egyn1ásba vágott, szabálytalan alakú agyagnyerő göd
röknek bizonyultak, inelyek betöltődése folyamatosan, 
de nagyjából egy időszakban következhetett be. A lelet
anyag jelentős rnennyiség(í, jó minőségCí , többségében 
15-16. századi kerámiatöredék, agyaggolyók, több 
vassalak, néhány vaskés, kovácsolt vasszeg, állatcson
tok (ló, szarvasmarha, disznó és juh, vagy kecske), egy 
üveg ablakszem peremtöredéke. Szórványként került 
elő 40-50 cn1 n1élységbó1 II. József 1781-1790 közötti 
réz egykrajcárosa. 

Munkatársak: Molnár István régész, Bajzik Anna
mária régésztechn ikus. 

KöL TŐ LÁSZLÓ 
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297. Serényfa lva, Ófalu 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
2007 márciusában helyszíni sze1nlét végeztem a ha-, 
tárrészben. A lakott területtó1 E-ra a Keleméri-patak 
Ny-i oldala mentén futó domb patak felé eső lábán, a 
szántott felszínen, 500x250 n1 kiterjedés(í területen nagy 
n1ennyiséglí 14-15 . századi kerán1iatöredék és égett 
tapasztásn1aradvány került elő. A régészeti lelónely 
feltehetően azonos a középkori Málé faluval. A régészeti 
lelőhely D-i felére a jelenkori Serényfalva házai inár 
rá települtek. 

A leletek a miskolci Herman Ottó Múzeumba ke
rültek. 

298. Sióagárd, Ágoston-puszta 
(Tolnai út alatti -dűlő) 

(Tolna megye) 1 

PuszT AI TAMÁS 

A területen 1978-ban egy üzemi út szán1ára átvágott 
don1bnál a gépek által inegbolygatott avar és rón1ai kori 
sírok kerültek elő. Azóta a terület erőteljesen lekopott, 
így a 2007. november 22-én végzett terepbejárásunk 
során a felületen - szinte a teljes igénybe venni kívánt 
szakaszon - emberi csont1naradványokat találtunk. 

GAÁL ATTILA 

299. Siófok-Ba latonkiliti, Asztalos utca 2. 
(Somogy megye) Ő, Á, Kö · 
A balatonkiliti középkori eredetlí ten1plom közelében, az 
Asztalos u. 2. sz. alatti ingatlanon házalap kiásása közben 
2007 októberében végzett régészeti felügyelet során két 
melléklet nélküli (feltehetó1eg középkori) ten1etkezés , 
inellett több csontváztöredék, Arpád-kori (13-14. sz.) 
objektum mellett egy őskori és kevés középkori kerá
miatöredék került elő . 

Munkatársak: Cserép Tamás, Nyári Zsolt. 
I-IoNTr SZILVIA - NÉMETH PÉTER G ERGELY 

300. Siójut, Hermecz-föld 
(Somogy megye) Á, Kk, Tö, Kú 
2007. július 23. és augusztus 3. között feltártuk a közép
kori Siójut ten1plon1át a Hermecz-föld, Lábadi-tanya 
nevCí lelónelyen. A lelőhely már korábban is ismert 
vo1t, még Pesty Frigyes említette nleg a 19. században 
készült összeírásában, 1979-ben pedig a Son1ogy Megyei 
Múzeumok Igazgatósága részéró1 Bárdos Edith végzett 
terepbejárást és loka1izálta az egyházat és a középkori 
települést. 2006-ban egy limogesi körmeneti kereszthez 
tartozó korpuszt találtak a szántásban. A lelet odavon
zotta a környék fémkeresőit, és félő volt, hogy az illegális 
kutatásokkal a ten1plom esetlegesen megmaradt falaiban 
is kárt tehetnek. 

Kevés adattal rendelkezünk a juti templommal 
kapcsolatban, n1ég védőszentjének neve is a múlt ho-

mályába vész. Templomát 1335-ben említik, tehát a 
14. sz. elején n1ár biztosan állnia kellett, 1524-ben pedig 
plébánosáról hallunk a forrásokban. A 14. században Jut 
heti piaccal, vámmal és révvel rendelkező, jelentősebb 
település volt. A templom a faluval együtt a török hó
doltság korában pusztult el. 

Az ásatásokat ott kezdtük n1eg, ahol a legtöbb kő
törmeléket észleltük. Az egyik kutatóárokban már az 
első nap rábukkantunk a ten1plom D-i falának (illetve 
falalapozásának) egy szakaszára, amely a szántás alatt, 
a felszíntó1 kb. 30 cm n1élyen jelentkezett. Ez a fehér, 
n1eszes habarcsba ágyazott mészkó'bó1 rakott falrészlet 
legépebb szakaszán kb. 60 cn1 n1élyen és általában 
70-80 cm szélességben folytatódott, és kivétel nélkül 
már az eredeti fal alapozási szintjéhez tartozott. Sajnos 
a felmenő falakat n1ár korábban elhordták. 

A ten1plom szentélye külső oldalán félkörívesen, 
belül egyenesen zárult, ami azt eredményezte, hogy 
épp a sarkokon volt legkeskenyebb a fal szélessége 
(45 cn1), ezért a késó'bbiekben ide egy-egy 110x90 cm
es támpillért építettek, an1elyek esetében a köveket , 
sárgásabb szín(í habarcsba rakták. Az E-i tán1pillér vo-
nalához igazodva egy koporsós ten1etkezést találtunk. , 
A ten1plom E-i oldalát szintén keskenyebbre alapozták. 
Ide csatlakozott egy kisebb bővítmény, feltehetően 
sekrestye (esetleg csontház), n1elynek alapozását már 
kevésbé n1élyítették le, és a falakat is hevenyészettebb , 
n1ódon rakták. A helyiség E-i fala alatt egy sír foltját 
észleltük, tehát az építése idején a temető n1ár létezett. 
A te1nplon1 belső n1érete 8x3,5 m, külső n1érete 10x5 m, 
n1íg a hozzá csatlakozó bővít1nény belvilága 2,8x2,2 m 
volt. A templon1 bejáratának meghatározása a Ny-i fal 
nagymérték(í lepusztultsága miatt kérdéses, akár a D-i 
oldalon tapasztalt kisebb hiátusnál is lehetett. 

A falak egységes kő-, és habarcstörmelékkel, emberi 
csontokkal vegyes bolygatott rétegbó1 kerültek elő. 
Ennek egyik oka, hogy a templon1 pusztulása után a 
kőanyagot kitern1elték, aminek során a falak 1nentén 
nagyobb, úgynevezett rablógödröket ástak és így meg
bolygatták a sírokat is. Másik oka a mélyszántásban 
rejlik. Összesen 11 sírt tártunk fel, ebbó110 sír a ten1p
lom Ny-i részéből került elő, és feltehetően az alapító 
kegyúr, illetve annak leszár1nazottjainak maradványait 
rejtette. A sírok közül egy kisgyern1ek n1ellett egy 
állapotos nő és n1agzata vázát, illetve egy feltehetően 
gerincbántalmakkal küszködő, talán púpos nő vázát is 
feltártuk. Egyes sírokat a késó'bbi ráte1netkezésekkel, , 
illetve rablógödrök ásása során bolygattak meg. Az E-i 
bővítmény betöltésébó1 egy vöröses színCí, balatonfelvi
déki kóbó1 faragott kapu szemöldökkő-töredéke került 
elő. Az ásatás során két ezüst pénzérmét találtunk, az 
egyik II. Ottokár (1251-1276) bécsi dénárja, a másik 
Luxemburgi Zsign1ond (1387-1437) quartingja, a1nely a 
templom korát a 13-15. sz. közé helyezi. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a templomot a török korig használták, 
amire a további leletek (a nagyszámú koporsószög 
és kerá1niatöredék n1ellett ökörpatkó, vaskés, bronz 
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a miénkhez hasonló hagyn1afejes fibula volt. Mind a 
három sír a Szerb ten1plon1 n1ellett ill. a inúzeum bejá
ratánál került elő, akárcsak mostani sírjaink. , 

A késő rón1ai sírok felett Arpád-kori településnyo-
mokat észleltünk (égett patics, vonaldíszes fehérre 
égetett kerámiatöredékek, vasdarab, őrló'kőtöredék). 

32 1. Szentkirály, Jenei-tanya 
(Bács-Kiskun megye) A 

ÜTTOMÁNYI KATALIN 

2007. április 3-án bejelentés nyomán helyszíni szemlét 
tartottam, n1ert erdőtelepítés során nagy mennyiségct 
cserepet gyCíjtöttek be. Helyi lakos kísért ki a helyszínre 
és szolgáltatott infor1nációt. A területen 50 cm mélyen 
forgatták ineg fr issen a talajt, korábban szántó volt itt. 
Két helyszínen koncentrálódtak a cserepek. 

Az „A" részen egy kb. 15x15 m területen elszórtan 
állatcsontok, kézzel formált rossz minőség(í népvándor
lás kori töredékek hevertek. 

A „B" területen, ettó1 kb. 100 m-re egy kb. 80x50 m 
területen láttunk kerámiatöredékeket. Ennek közepén 
egy 5x10 n1-es részen hamus szürke talaj jelezte az objek
tun1 nyon1át, n1elyben igen nagy mennyiségct kerámia 
volt koncentráltan, közte paticsdarabokkal. A látottak 
alapján egy kisebb avar telep elszórt telepjelenségeire 
gondolunk. A hamus szürke folt bizonyosan egy felszag
gatott kemence nyon1ait jelzi. 

A táj kisebb homokdombvonulatokkal szabdalt, a 
terepbejárás során elválasztott két rész talán nem csak 
korban tartozik össze, a homokmozgás intenzív a terü
leten n1ég ma is. 

322. Szentpéterszeg, Tóköz 
(Hajdú-Bihar megye) B, Sza 

H.OST A SZABOLCS 

2007 júniusában Szentpéterszeg és Gáborján között 
optikai kábel fektetésére került sor. A földn1unkák köz
ben a Hajdú-Bihar Megyei Múzeun1ok Igazgatóságának 
nlunkatársai régészeti felügyeletet végeztek. A keskeny 
kábelárok 300 nl hosszan érintette a Szentpéterszeg 
határában levő lelóbelyet, amely a Gáborjánba vezető 
országút jobb oldalán, a falu K-i szélén, a Berettyó-fo
lyó régi és mára már kiszáradt medrének partján, egy 
alacsony homokdombon található. 

A 300 m hosszan és 1,6 m szélesen lehu1nuszolt 
lelóbelyen 32 régészeti objektumot észleltünk, a feltárt 
objektun1okból 26 bronzkorinak, 6 rón1ai császárkori
nak bizonyult. Feltártuk a késő bronzkori Gáva-kul
túra 20 gödrét, 5 árkát és egy kemencéjét. A gödrök 
nagyn1éretűek, mélyek és rendkívül leletgazdagok 
voltak, többségük jócskán túlnyúlt a feltárható terület 
határán. Betöltéseikben gyakoriak voltak az átégett 
paticsos, faszenes rétegek. A nagyméretű kemence 
agyagból készült és vörösre égett. Az árkok szinte mind , 
E-D-i irányúak voltak. A bronzkori objektumokból 

kőszerszá1nok, rengeteg állatcsont és kerán1iatöredék, 
paticsdarab került napvilágra. 

A 4 római császárkori (szarmata) sír szabályos , 
téglalap alakú, D-E-i tájolású, és rabolt volt. A feldúlt, 
gyakran nagyon hiányos csontvázak mellett sok üveg
paszta- és borostyángyöngyöt, bronz karperecet, ruha
díszt és korrodált vasdarabokat találtunk. Egy árkot és 
egy gödröt is feltártunk ebbó1 a korszakból. 

Munkatársak: Balogh Csaba ásatási technikus, Faur 
Zoltán fotós. 

KOLOZSI BARBARA - SZOLNOKI LÁSZLÓ 

32 3. Szerecseny határa 
„ -

(Győr-Moson-Sopron megye) 0, Ró, A, Kk, Kú 
2007. augusztusban terepbejárást végeztem a tervezett 
vasúti pályakorrekció nyomvonalán Gyön1öre, Szere
cseny, Gyarmat és Gecse térségében. A Szerecseny köz
igazgatási területére eső szakaszon három új régészeti 
lelóbelyet azonosítottam, és egy már korábban is ismert 
lelónelyre vonatkozóan jutottunk új adatokhoz. 

Belsőpatácsi-dűlő I. (NIRT 4. k. 7112 lh.): A lelóbely , 
Szerecseny E-i szélétó1 kezdődően egy enyhe homokháton , 
hosszan húzódik E felé. t\ területen 1967-ben szórvá-, 
nyosan rón1ai kori és Arpád-kori kerámiatöredékeket, 
valan1int néhány tegulát gylíjtöttek. A lelóbely jelentős , 
része ma parlagon hever. A vizsgált nyomvonaltól E-ra egy 
nagyobb feltárcsázott tarlón és a nlellette elterülő keskeny, 
lucernával és ritkás f{ível fedett parcellán (az utóbbia
kon nagyon nehéz észlelési feltételek mellett) elszó1tan , 
Arpád-kori (bogrács is), ró1nai kori, és kevesebb őskori 
cserépdarabot találtam (újkoriak kíséretében), valamint 
egy kovatöredék is előkerült. A telepnyom Ny-i irányban 
nagyobb területre terjed ki, mint azt korábban feltételez
ték. Dél felé a tervezett vasúti nyomvonal és a régi sínpár , 
közötti részen is találtam néhány apró, jellegtelen Arpád-
kori cserepet, az itt erősen elgazosodott tarlóban. 

Belsőpatácsi-díílő II.: Az iménti lelőhelytó1 DNy 
felé az új vasúti nyomvonal és a nyomvonalat keresz
tező fasor két oldalán - részben kukoricában, részben , 
feltárcsázott tarlón - elszórtan Arpád-kori és kisebb 
számban késő középkori edénytöredékek jelentkeztek. 
A telepnyon1 egy ÉNy-DK-i irányban elnyújtott enyhe 
don1borulaton helyezkedik el. A leletek többnyire apró, 
jellegtelen oldaltöredékek. 

Belsőpatácsi-díílő III.: Közvetlenül az Ilonka-pusztai 
bekötőút mellett, az új és a jelenlegi vasúti nyomvonal 
közötti részen középkori, kora újkori és újkori kerá
miatöredékek kerültek elő, középkoriak nem nagy 
számban. „ 

Orház (18/a lh.): A szerecsenyi vasúti megállótól és 
a község kertvégeitó1 Ny-ra viszonylag egyenletes felszí
nen elszórtan középkori és 16-18. sz. közé keltezhető 
kerámiaanyagot gyűjtötte1n. A rendkívül tarka, változa
tos cserépanyag viszonylag nagy területen jelentkezett, 
de sehol sem n1utatott nagyobb intenzitást. 

TAKÁCS KÁROLY 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007 

32Li. Szerencs határa 
;; 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0, Sza 
2007 októberében helyszíni szen1léket végezten1 Sze
rencs határában. , 

Földvár-d{ílő: Taktaföldvártól E-ra, a Földvár és a 
Szerencsi-patak n1ai n1edre között, egy holt Takta-1ne
der Ny-i partjához kapcsolódó kisebb kiemelkedésen 
közepes felszíni leletsűrCíséget mutató, őskori lelónely 
került elő (Hrsz.: 0107 /3-0107 / 17). A területet jelenleg 
szántják, a lelónely kiterjedése 200x80 n1. 

Kocsonta határa, Takta-part: A 2007 őszén végzett , 
helyszíni szen1lénk során a Takta E-i magaspartján, 
közvetlenül a szántott terület és az ártér találkozásá
nál, a szántóföldön (Hrsz.: 076/5, 078/ 6) a part mentén 
hosszan elnyúló, őskori és császárkori település sCírCín 
elhelyezkedő felszíni leleteit találtuk. A lelónely kiter
jedése 500x90 m. 

Ond-Barátszög·: A tervezett 39. sz. út nyon1vonalá
ban, a Szerencs-patak K-i partjához futó don1bok lábánál 
a szántóföldön (Hrsz.: 0533/1-7) a patakkal párhuzamo
san futó, közepes felszíni leletsCírűséget n1utató őskori 
és császárkori leletek alapján jelzett régészeti lelónely 
található, melynek kiterjedése 970x250 m. 

Taktaföldvár: A település D-i határában, a 1~akta 
egykori medrei által körülvett kien1elkedésen található 
erődítés területén (Hrsz.: 0123/1, 0147) több alkalom
n1al végeztek régészeti leletmentést vagy helyszíni 
szemlét. A kutatások alapján e helyen újkőkori, rézkori, , 
valan1int Arpád-kori település- és erődítésmaradványok-
kal szán1olhatunk. Az erődítés korát n1ég nem sikerült 
pontosan ineghatározni. A 2007 őszén végzett helyszíni 
szemlénk során n1egállapíthattuk, hogy a lelónely Ny-i 
feléhez kapcsolódó egykori települést már teljesen 
elbányászták, és helyére trágyát deponáltak. A földvár 
sáncát erdő fedi. A közelmúltban gépi erővel ismételten 
bányászni kezdték, ami a sáncban feltárta egy egykori 
kőszcrkezet maradványait. 

Feltehetően a szerencsi Taktaföldvárhoz tartoz
hattak azok a külső települések, melyeket a 2007-ben 
végzett helyszíni szem le során a földvár közvetlen kör
nyezetében, a Takta egykori magaspartján találtam meg. 
Ezek egy része n1ár Mezőzon1borhoz tartozik. 

Vincze-1najor 1.: A késő bronzkorból származó kardlelet 
és kerá1nia került a Herman Ottó Múzeun1ba erró1 a hely
ró1. A Vincze-major K-i oldalán n1arkánsan kie1nelkedik egy 
150x70 n1 kiterjedésű dombvonulat, melyet gyep és erdő 
fed, 2007 őszén e helyen felszíni leletet nem találtunk. 

Vincze-major 2.: A 2007 őszén végzett helyszíni szen1-, 
lénk során a Vincze-major ENy-i sarkában (Hrsz.: 094/1, 
094/2), egy kisebb kiemelkedésen, szántott területen 
közepes felszíni leletsűrCíséget mutató, őskori kerámia 
által jelzett régészeti lelónelyet határoztunk meg, mely D 
felé feltehetően a tsz-telephely gyeppel fedett területén is 
folytatódik. A lelőhely ismert kiterjedése 200x130 n1. 

A leletek a n1iskolci Herman Ottó Múzeun1ba ke
rültek. 

PUSZTAI TA~IÁS 

325. Székesfehérvár, Budai utca Li3. 
(Fejér megye) Kö 
2007. június 26. és július 4. között próbafeltárást vé
geztünk a telken (Hrsz.: 8483/6). Az újonnan építésre 
kerülő bejárati csarnok helyén a szelvény teljes területe 
igen bolygatott volt. A hun1uszrétegb61 leletanyag nem 
került elő. Az altalajban jelentkezett árok és cölöplyuk 
sen1 bizonyu lt régészeti jelenségnek. A Nagyelőadó 
területén nyitott 2 szelvényben egy középkori vizesárok
rendszer részletét tártuk fel. Mindegyik árok betöltését 
fekete hun1usz adta, an1i alapján arra következtettünk, 
hogy az árkokat nem betöltötték, hanem saját maguktól 
szakadtak be, töltődtek be. Ennek megfelelően igen 
kevés leletanyag került elő, néhány kerámiatöredéken 
kívül egy szarvasmarha lábszárcsont-töredék és egy 
darab vasszög. 

Július 24. és augusztus 6. között n1egelőző feltárással 
folytattuk a kutatást. További 5 árok és 1 gödör került 
elő. A korábban feltárt 1., 4., 5. sz. objektum tovább 
folytatódott a kibővített területen is, és a feltárható 
területró1 n1inden irányban túlnyúltak. A n1ost feltárt 
objektun1ok közül háron1ból került elő középkori kerá-
1nia és állatcsont, a többi leletanyagot nem tartaln1azott. 
A Ny-i szelvényfalban a 6., 7., 4. sz. objekturn felett egy 
vékony csíkban az altalajjal megegyező sárga hon1okcsík 
látszott, an1ely valószín(íleg a fent említett objektumok 
feltöltésekor kerülhetett oda. Esetlegesen a középkori 
járószintre utaló adat. Megállapítottuk, hogy a középkori 
település nagy valószín(íséggel a feltárás területétó1 Ny
ra, a Budai utca felé terülhetett el. Nekünk valószínűleg 
a települést övező, illetve épít1nényt körülölelő árkokat 
sikerült azonosítani. Az eló"került leletanyag közelebbró1 
nem keltezhető, főzőedények igen kisinéretlí oldaltö
redékei. 

KOVÁCS LORÁND ÜLIVÉR 

326. Székesfehérvár, Honvéd utca 2-Li. 
(Fejér megye) Kk, Kú , 
2007 őszén négy, hozzávetőleg E-D-i irányú kutatóárkot 
húztunk a terü leten, n1elyekbcn megtaláltuk az 1541-43 
között épített sánc- és árokrendszerhez tartozó kb. 20-
25 in széles árkot, mely 2,5-3,5 m-nél n1élyebb lehetett. 
Teljes n1élységét a feltörő talajvíz n1iatt nem tárhattuk 
fel. Az árok partoldala egyenletesen n1élyült az árok kö
zepe felé. Déli partja mellett en1elkedett a sánc, inelyet a 
rétegrajz és cölöp-, illetve gerendamaradványok alapján 
azonosítottunk. A sánc szélessége az ároktól a Honvéd 
utca D-i házsoráig tarthatott és kb. 20-25 in széles lehe
tett. A budai külváros sánccal és árokkal elkülönített te
rületén kívül egészen a körgyCírűig, illetve az Örcghegyig , 
álltak a Civitas Exterior házai. Igy nem n1eglepő, hogy a 
cölöplyukak, egyes szen1étgödrök középkori eredetűek 
voltak. Teljes középkori objektumot nen1 sikerült talál
nunk. Az árokban feltárt további objektumok (falmarad
ványok, emésztőgödör, pince, kút, szemétgödrök) újkori, 
illetve legújabb kori eredetCíek voltak. 
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!\feltárt 12-19. századi keránuatöredékeket a Szent 
István király Múzeumba szállítottuk. 

327. Székesfehérvá r, Ko ro názó tér 3. 
(Fejér megye) Kk, Kú, Tö 

SIKLÓSI GYULA 

2007. június 25. és 2008. január 3. között régészeti feltá
rást végeztünk a telken (Hrsz.: 386). Az épület D-i, alá pin-, 
cézetlen frontján egy 28,46 in2 és ennek E-i oldalán két 
kisebb, összességében 15 m2 alapterület(í helyiségben. 

A kutatott terület a királyi bazilikához D-ró1 csat
lakozó, kolostor jellegCíen kiépített épületegyüttes 
kerengőjének udvara. Az eddig alápincézetlen részen 
a feltételezett középkori rétegekkel szemben 3-3,5 111 
tnélységig újkori és kora újkori feltöltési rétegeket talál
tunk. Ezek kora közelebbró1: 19- 20. századi csatornák, a 
20. sz. elején betemetett kút, egyn1ást n1etsző török kori 
gödrök, részben 17. századi és 18. sz. eleji leletanyaggal. 
A gödrökbó1 néhány középkori kőfaragvány is előke
rült, közöttük egy román kori, levéldíszes ívrészlet és 
gótikus tagozatok. A gödrökkel a területen egykor álló 
középkori épületek alapfalait is csaknem egészében 
elpusztították. Csatlakozó középkori rétegek hiányában 
a falak helyzetébó1 és a gödrökben talált néhány góti
kus faragványból sejthető csak, hogy a kolostor jellegCí 
prépostsági épületegyüttes elbontása után emelt 14-15. 
századi épületekhez tartoztak. 

A gödrök alatt a kerengőudvar te1netőjének ma
radványaként 13 bolygatott sírt tártunk fel. A sírokat 
habarcs- és kőtörn1elékes, feltehetően 10-11. századi 
feltöltési rétegekbe ásták bele. 

Biczó PIROSKA 

328. Székesfehérvár, Nagy Lajos ki rály utca 
(Fejér megye) Á, Kö 
2007. május 15-én próbafeltárást végeztünk a telken 
(I-irsz.: 14677 /27) . A tervezett lakóház ÉNy-i oldalán 
kb. 65 rn2 felületlí, kb. 18,5x3,5 n1 nagyságú kutatóárkot 
n yi tottu nk. A gépi erővel történő hu1nuszolást követően 
7 objektun1 körvonala rajzolódott ki: 1 sütőkemence 
(sütőplatni és han1uzógödör), 1 vasolvasztó(?) vagy 
pörkölő(?), 1 méhkas alakú gödör, 1 nagyobb ÉNy-DK-i , 
irányú árok, 3 kisebb EK-DNy-i irányú árok. A fenti 
objektumokból középkori kerámiatöredékek n1ellett 
állatcsontok és vassalakmaradványok kerültek elő. Az 
előkerült objektumok jellegük alapján a középkori Kis
falud településéhez tartozhattak, leletanyaguk alapján , 
előzetesen az Arpád-korra keltezhetők. 

329 . Székesfehérvár, O laj utca 12 . 
(Fejér megye) Á, Kö 

SCHILLING LÁSZLÓ 

2007 . inájus 4-15. között próbafeltárást végeztünk a 
telken (Hrsz.: 9003). 

Az utcafronttól 27 m-re nyitottunk egy 30 m2-es szel-
, , 

vényt, an1elynek ENy-i oldalán EK-DNy irányú, 25 cn1 , 
mély árok foltja rajzolódott ki. Allatcsont és 1 középkori 
kerán1iatöredék került elő beló1e. Az árok irányítása eltér 
az utca jelenlegi beépítési szerkezetétó1. 1\ n1egnyitott 
felületben több újkori falat, 1 újkori cölöphelyet, 1 újkori 
szen1etes-, emésztőgödröt találtunk. 

Július 12-17. között a próbafcltáráshoz kapcsoló
dóan további 50 rn2-nyi felületet tártunk fel, hogy az 
előkerült középkori árok nyomvonalát és annak kör
nyezetét tisztázzuk. A hun1uszolás során további, nem 
újkori objektun1ot is találtunk a területen. Összesen 10 
objektun1ot tártunk fel. 

Megállapíthattuk, hogy a több periódusú lelónely, , 
an1elybó1 jelenleg pontosabban csak az Arpád-kori ré-
szeket lehet keltezni, a tervezett épület utcafronti része 
felé is továbbte1ied. 

Szepten1ber 3-19. között kiterjesztettük a kutatást. 
A korábbi feltárásokon előkerült objektu1nok - egy 
kivétellel - a kiterjesztett területeken is folytatódtak. , 
Ujabbak is jelentkeztek, ezek közül háro1nnak lehetett 
egyérteln1Cí meghatározást adni, az első egy eredetileg 
talán házhoz, vagy hodályhoz tartozó gödör, amelyet , 
Arpád-kori hulladékkal (kerámia, állatcsont) töltöttek 
fel. A második egy a n1unka-, anyagkinyerő gödörbó1 
induló árok, a1nely a inai Olaj utca felé kifut a telekró1. 
A harn1adik az Olaj utca feló1i telekhatár alatt közvet
lenül három részbó1 álló árok, a1nelynek irányítása 
egybeesik a telekhatárral. A további objektun1ok (kisebb 
kerek gödrök, cölöplyukak, szen1etesgödrök) vagy nen1 
tartalmaztak értékelhető leletanyagot, vagy legújabb 
korinak bizonyultak. , 

Az előkerült lelónelyet Arpád-kori falurészletként 
lehet értehnezni, azzal a kitétellel, hogy valószínCíleg 
valan1il yen ipari tevékenységhez (fazekasság?) kötődő 
terület volt. 

1vfunkatársak: Prander Péter, Schilling László. 
KOVÁCS LORÁND OLIVÉR 

330. Székesfehérvár- Palotaváros, 
Bá tky Zsigmond utca 1-3. 
(Fejér megye) Kk 
2007. október 15-én értesítést kapott a n1úzeun1, hogy 
a ház előtt optikai kábel fektetéséhez nyitott árokból 
kerámia és emberi csont került elő. A helyszínen n1eg
állapítottuk, hogy a föld1nunkákkal valószínCíleg egy 
késő középkori ten1etőt bolygattak n1eg. Az árokból gépi 
erővel kitermelt földbó1 késő középkori n1ázas kerán1ia 
töredékei mellett embercsontok kerültek elő. Másnap , 
lehetőségeinkhez n1érten kitisztítottuk az ENy-DK-i 
irányú, kb. 40 m hosszú, kb. 0,4 in széles, kb. 0,6-0,8 n1 
mélység(í árkot, összegylíjtöttük a leletanyagot, valamint 
fényképes és rajzos dokumentációt készítettünk. Az árok 
„középső" részén, kb. 20 m hosszú szakaszon, az árok 
metszetének n1indkét oldalán további embercsontokat, 
sírokat figyeltünk meg. 
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A bolygatott te1netőrészlet valószínCíleg a Siklósi 
Gyula által 1986-ban az egykori Rác utca-Halász utca 
(mai Bátky Zsigmond utca D-i torkolata) feltárt plébá
niatemplon1 te1netőjének része lehetett a 17. század 
elejéről , melynek kiterjedése eddigi ismereteinkkel 
szemben még nagyobb. 

Munkatárs: Kovács Loránd Olivér. 
SCHILLING LÁSZLÓ 

331. Székesfehérvár, Sajó utca 191. 
// 

(Fejér megye) O? 
2007. n1ájus 14-15-én feltárást végeztünk a telken (Hrsz.: 
12355/1), lakóházbővítést n1egelőzően. A megnyitott 
9,5x1,7 m felületen 8 objektun1ot lehetett azonosítani. 
A felületet fehér mésszel összecen1entált-cementálódott 
sóder alkotta. Az alább részletezésre kerülő objektu1nok 
iniatt en1beri tevékenység eredn1ényének tartható, más 
esetben tófenéknek vagy vízjárás aljának lehetne azono
sítani, amit alátámaszt, hogy az érintett területen és a 
szomszédos telkeken is erősen kavicsos, sóderes a föld. 
Az objektumok részben azonosítható funkciójú gödrök 
voltak, részben cölöplyukak és 3 kemence(?). Ezenfelül 
részben sikerült azonosítani egy lépcsőszerlí jelenséget, 
80x15 cin lépcsőfokokkal és legalább 120 cm lépcsőfok
szélességgel. A jelenségek korát behatárolni jelenleg 
nem lehet, mivel leletanyag nem került elő, illetve a 
fehér meszes sóder felületr61 előkerült 2 pattintott kő
eszköz készítéséb61 származó hulladéknak azonosítható 
„kavics'» de inivel a n1indenhol n1egtalálható sóder is 
tartalmaz hasonló anyagú kavicsokat, ezért elképzelhető, 
hogy tern1észetes törésb61 származik e két „kavics". A je
lenségek betöltését fekete sóder (hun1usszal keveredett 
sóder), vörös sóder, illetve homok adta. A kemencének 
n1eghatározott jelenségek oldalán vörös, apró szen1csés 
sáv és szürkés agyagtapasztás volt. Az egyik kemence 
esetében az agyagtapasztás égett volt, n1íg a körbefutó 
vörös sáv hiányzott, csak az egyik végében volt n1egfi
gyelhető. 

Munkatársak: Prander Péter, Schilling László. 
Kov Ács LORÁND O LIVÉR 

332. Székesfehérvár, Szalontai utca 6. 
(Fejér megye) Ró 
2007. június 12-én próbafeltárást végeztem a telken 
(Hrsz.: 16422), tervezett úszón1edence építését meg
előzően. A 7x5 és 2,4x2 m-es szelvényben a hun1uszolást 
követően több objektun1 rajzolódott ki. Egy kisebb, „L" 
alakban meghajló árok, 1 nagyobb ÉNy-DK-i irányú 
árok, valamint 1 ház(?) körvonala, hozzá kapcsolódó 
cölöplyukakkal. A feltárt objektumokból rón1ai kori, 
valószín(íleg 2. századi bennszülött kerámia töredékei 
kerültek elő. A próbafeltárás által nem érintett, de a 
késó'bbi építkezés során megsen1misülő, kb. 5 m2 nagy
ságú területen az „L" alakú árok és a ház(?) további 
szakaszai fekszenek. 

A lelónelyen egy római kori villatelepülést feltétele
zünk. A villaépület alapfalai a jelenlegi terepviszonyok 
mellett a telek mögötti dombháton fekszenek. 

Munkatárs: Kovács Loránd Olivér. 
SCHILLING LÁSZLÓ 

333. Székesfehérvár, Szalontai utca 14. 
// 

(Fejér megye) O? , Ró? 
2007 novemberében próbafeltárást végeztünk lakóház
bővítéshez kapcsolódóan (l-Irsz.: 16313). A jelenleg is 
álló épület kert feló1i végében, a lakóház és az ahhoz 
kapcsolódó gazdasági épület omlásveszélyesnek tlínő 
falaitól kb. 50-50 cm távolságra, a tervezett bővítés szin
te teljes területét lefedő, 3,2x3,2 m nagyságú szelvényt 
nyitottunk. A hu1nuszolás során, a kb. 50 cin vastagságú 
rétegbó1 rengeteg újkori hulladék mellett, szórványosan 
egy-egy őskori? rón1ai kori(?) edénytöredék is el61(erült. 
A sárga altalaj szintjét 60 cm mélységben értük el, mely
nek nyesését, tisztítását követően több objektum körvo
nala bontakozott ki. A feltárt jelenségek leletanyaguk 
alapján nem régészeti korúak, betöltésükb61 kizárólag 
újkori hulladék került elő. 

SCHILLING LÁSZLÓ 

334. Székesfehérvár, Szalontai utca 15. 
(Fejér megye) Kö 
2007. n1ájus 31-én próbafeltárást végezten1 a telken 
(I-Irsz.: 16313) lakóházbővítéshez kapcsolódóan. A je
lenleg használatban lévő lakóház falával párhuzamosan 
nyitott 2. sz. árok humuszolása során több objektum 
körvonala n1utatkozott, a felület nyesését követően 3 
objektumot bontottunk ki. Mindháron1 szabálytalan 
alakú gödör volt, betöltésükben előzetesen középkorra 
keltezhető kerámiatöredékekkel. A próbafeltárás ered
n1ényei alapján tehát az építkezéssel érintett terület 
középkori lelónelyen fekszik. 

SCHILLING LÁSZLÓ 

33 5. Székesfehérvár, Szent Flórián körút 
(Fejér megye) Ró, Kö 
2007. július 26-án kezdtük meg a próbafeltárást a telken 
(Hrsz.: 20056/16). A gépi hun1uszolást 182 cn1 mélységig 
végezték, ez alatt hun1uszos betöltés(í réteget találtunk. 
Három szelvényünket a tervezett épület alaprajzához 
igazítottuk, bennük mintegy 37 objektumot sikerült 
azonosítani. Közülük 2 középkori, a többi a római kor 
2. századához köthető. A középkoriak egyszer(í, kisebb, 
kör alakú, egymástól független beásások voltak. A római 
koriak nagyobb, an1orf jellegCí, mintegy 3-4 n1 átn1érőjCí, 
inély agyagnyerő gödrök lehettek, n1elyek rendkívül sok 
kerámiát tartalmaztak. Három esetben hevenyészetten, 
kővel rakott falak maradványait, alapozását is kibon-„ 
tottuk, n1elyek a gödrök fölötti szintr61 indultak. Erde-
kessége a falaknak, hogy közvetlenül az alapozás alatt 
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rón1ai kori kelta maradványok terra sigillata töredékek 
együttesével kerültek elő. A lelónely n1inden irányban 
továbbterjed, biztosra vehető, hogy a szomszédos terü
leteken ugyanígy várhatóak objektun1ok. 

FüLÖP GYULA 

336. Székesfehérvár határa 
N 

(Fejér megye) 0 , B 
2007. novemberben terepbejárást végeztem Székesfe
hérváron a Szárazrét és a Gaja-patak között tervezett 
kereskedeln1i gazdasági területen, valamint az Alsóvá
rosi-rét területén. 

Alsóváros·i-rét: A 63 . sz. elkerülőút, a komáromi 
és a veszprén1i vasútvonal által határolt úgynevezett 
„Alsóvárosi-rét" területe korábban a várost körülvevő 
vizenyős, mocsaras térséghez tartozott. A terület K-i 
részén egy a környezetébó1 1uarkáns kiemelkedés te
rületén (elsősorban a sCírtín jelentkező vakondtúrások 
felszínén) több őskori kerámiatöredéket, valan1int egy 
kovakődarabot találtam. A mintegy féltucatnyi cserép
töredék kb. 150 m átmérőjű körön belül, a don1b leg1na
gasabb részén került elő. A kerámialeletek apró, vagy 
meglehetősen kopott, atipikus oldaltöredékek, rosszul 
égetett, rossz n1egtartású cserepek voltak. 

Koniáromi-vasútra-clűlő: A 63 . sz. elkerülő út és a 
Ko1náron1 felé vezető vasút találkozásánál, a vasúttól , 
közvetlenül D-re egy E-D-i irányban hosszan elnyúló 
keskeny don1bhát felszínén bronzkori kerán1iatöre
dékeket gyűjtötten1. A leletanyag zömmel vastag falú 
oldaltörcdékekbó1 állt. Emellett kisebb kő- és téglada
rabok, valan1int újkori cserepek is hevertek a felszínen. 
A leletek közepes intenzitással jelentkeztek. A leló11ely 
egészen a vasút széléig elnyúlik, de úgy tCínik, a vasúton 
már nern terjed túl. 

TAKÁCS KÁROLY 

33 7. Szige tszentmiklós, Felső-Ürge-hegyi -dűlő 
(Pest megye) B, Á, Kk 
2006. szeptember 28. és december 8., valan1int 2007. ja
nuár 9. és n1árcius 2. között n1egelőző régészeti feltárást 
folytattunk az ún. Felső-Ürge-hegyi-dCíló'ben, építendő 
áruház területén. Az ásatást az MO autópálya, az autópá
lyáról Csepel felé vezető műút, az Auchan-Sziget áruház 
előtti füves terület, valamint az áruházhoz vezető inlíút 
határolta, tengerszint feletti n1agassága 102-103 m. 
A n1ár üze1nelő áruház helyén Vicze Nlagdolna (Matrica 
Nlúzeum, Százhalombatta) a Vatya-kultúra urnasírjait 
tárta fel 2002-ben. Ezért alapos okkal lehetett feltéte
lezni, hogy a lelónely a most beépítendő területre is 
áthúzódik. A feltárás n1egkezdése után azonban kiderült, 
hogy nen1 a Vatya-kultúra ten1etőjének további részét, 
hanem egy eddig isn1eretlen bronzkori temetőt és te-, 
lepülést, valamint Arpád-, és középkori objektumokat 
találtunk n1eg. A kutatott terület nagysága 49 276 m2 

volt, összesen 716 objektumot bontottunk ki, a1nelyek 

közül 223 volt sír. (Az illusztrációkat lásd a 286-287. 
oldalon!) Többségük kora bronzkori, a harang alakú edé
nyek kultúrájába sorolható, de néhány sírból a nagyrévi 
kultúra jellegzetes kerámiatípusai is eló'kerültek. Egy sír 
az urnan1ezős kultúra anyagát tartalmazta. 

, 1\ kora bronzkori sírokat egy erősen erodálódott, 
EK-DNY-i irányban húzódó don1bháton találtuk meg. , 
A terület K-i, DK-i részén egy szint6n EK-DNY-i irányú 
n1élyedés - valószínCíleg egykori n1eder, vízjárta rész -
húzódott. Ettó1 K-re, DK-re bronzkori objektutnokat nen1 
találtunk, csak néhány, kevés leletanyagot tartaln1azó, , 
valószínCíleg középkori árok fordult ott elő. Ugy tCínik, 
hogy ezen a részen megtaláltuk a te1nető szélét. A vegyes 
rítusú temetó'ben nagy szán1ban fordultak elő a vázas 
sírok; az összes sír kb. 50%-a csontvázas temetkezés volt. 
A hamvasztásos ten1etkezések között a szórt han1vasak 
voltak a jelle1nzőek, a hamvakat általában a sírgödör 
közepére szórták és mellé helyezték az edényeket, egyéb 
mellékleteket. Több jelképes temetkezést is feltártunk, 
an1elyekben csak a ten1etkezési tnellékleteket találtuk 
meg, emberi maradványok nen1 voltak bennük. Mint
egy 30 esetben sikerült megfigyelnünk és feltárnunk a 
harangedényes sírokat övező körárkokat. Az árkok kb. 
4-5 tn átn1érőjCíek és 30-40 cn1 szélesek voltak, vázas és 
szórt han1vas síroknál egyaránt előfordu ltak . 

A sírok többségébe nagyszán1ú n1ellékletet helyeztek. 
A kerá1niamellékletek egy része általános kora bronzkori 
típus: egyfülű korsók, fazekak, urnák. Nagy számban 
kerültek elő a harang alakú edények kultúrájára jellemző 
edénytípusok: zónás és sávos díszítésű, füles és fül nélküli 
harangedények, díszített és díszítetlen peremCí tálak stb. 
Az edények mellett jellegzetes mellékletek voltak a kó'bó1 
készült csuklóvédő le1nezek és a pattintott, háron1szög 
alakú nyílhegyek, a félhold alakú, karcolt díszű csonta
mulettek, az átfúrt csontgon1bok, gyöngyök. A féntleletek 
közül a réztőröket, alabárdot, árakat, vala1nint az öt sírból 
is eló'került, a koponyák környékéró1 szárn1azó aranyka
rikákat és aranylen1ezeket kell megen1líteni. 

A sírok n1ellett egy őskori település hulladékgöd
reit is feltártuk. Egy objektumban a zselízi kul túra, 
több gödörben az urnan1ezős kultúra anyagát találtuk 
meg. A gödrök többségéből viszont csak nagyon kevés 
lelet - fó1eg állatcsont, kevés jellegtelen őskori kerán1ia 
- került elő, így ezek biztosan nem keltezhetőek sem a 
korai, sen1 a késői bronzkorra. Az őskori objektu1nok , 
mellett feltártunk két Arpád-kori házat, egy kemence-
bokrot, vala1nint szintén igen kevés leletet tartalmazó, 
valószínCíleg középkori, karán1okat kerítő árkokat is. , 

A leletanyag a ráckevei Arpád Múzeumba került. 
Munkatársak: Herbály Róbert, Kis Attila, Rácz Tibor 

régészek; Bosnyák Valéria, Deák Gábor, Donka Gergely, 
Hajdú Károly, Jakucs János, Káplár Ildikó, Kiss Enikő, 
Kiss László, Liebhaber Réka, Péter Dávid, Sas Alexandra, , 
Szrnka Attila régésztechnikusok; Erdi Benedek, Tóth 
Károly geodéták; Pál Róbert, Susics Dianna, Szeredi 
Anna régészhallgatók (SZTE). 

PATAY RÓBERT 
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338. Szilvásvárad, Kelemen széke 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 

és bronzlepény töredékét - gyűjtöttük, amivel sikerült 
bizonyítanunk, hogy a n1egtelepülés nem csak az erő
dítésen belüli térségre korlátozódott. 2007. április-november között 3 napon át folytattuk 

az előző évben inegkezdett n1tíszeres leló11ely- és lelet
felderítést a késő bronzkori erődített település terüle
tén. A lelónely 5 különböző helyszínén kutattunk. Az 
előkerült fémtárgyak mindegyikét GPS koordinátákkal 
láttuk el. 

A legtöbb időt a Bácsó kő tető és a Kelen1en széke 
közti plató felső, Ny-i részének átvizsgálására fordítot
tuk. A teraszokkal tagolt területen nagy mennyiségű 

kerá1nia- és paticstöredék volt a felszínen. Idén többek 
közt egy tokos kalapácsot, tokos balták és sarlók töredé
keit, nyílhegyeket, öntecsdarabokat és egy aranydrótból 
készült hajfonatkarikát találtunk. 

Nen1 messze innen, egy sáncon kívül eső teraszon 
számos bronztárgyat - köztük egy ép sarlót, tokos balta 

Eredménytelennek bizonyult a Kele1nen széke 
környékének a kutatása. A bérc környezete nagyon sok 
inásodik világháborús lőszerhüvelyt és repeszdarabot 
tartalmazott és ezen a környéken számos rablógödör is 
feldúlta a lelőhelyet. 

Szintén sok rablógödröt találtunk a Bácsó-bükki 
fenyvesben. Itt egy jól felismerhető teraszsor húzódik 
és intenzív megtelepedésre utalt a felszínen gyíijthető 
nagyobb szán1ú kerán1ia is. Néhány jelentéktelen apró 
töredéken kívül fén1tárgyakat sen1 az előző, sem az idei 
évben ne1n találtunk. A fenyves aljában eredő forrás 
környékén viszont a nagyszán1ú kerán1ia mellett több 
bronztárgytöredék utalt ennek a területnek az intenzí
vebb őskori használatára. 

286 
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Szigetszentmiklós, Felső-Ürge-hegyi-dűlő 
91. obj., 2006. 11. 1Li. M=1:10 

Mellékletek: 
1: Harangedény; 2: Edény; 3: Edény; Li: Tál ; 5: Fazék 

, 
Atvizsgáltuk a sáncon kívül eső Fésűs haln1ok kör-

nyezetét is, de itt egy lándzsahegy darabján kívül más 
fémtárgy ne1n került elő. 

Munkatársak: Bacskai István, Dankó Szabolcs tech
nikusok; Bíró Péter, Bodnár Csaba, Nagy Nándor, Paár 
Ferenc, Szilágyi Márton régészhallgatók. 

SZABÓ GÁBOR 

339. Szombathely, Belső-Lapos-Alma-dűlő 
(Vas megye) Ró, Kk, Kú 
2007. július 20-án helyszíni sze1nlét végeztünk a terü
leten (Hrsz.: 0201 / 8-15). 

1. sz. Zh.: A m(ívelés alatt álló nagy inezőgazdasági 
táblát egyik oldalán (Ny felé) a Szombathelyt elkerülő 86. , 
sz. főút, E felé útcso1nópont és a Zanat felé vezető aszfalt-
út határolja. A terület közepén egy a környezetébó150-70 

x 

2 

--.___iu_ ___ _ 

x 

Szigetszentmiklós, Felső-Ürge-hegyi-dűlő 
16Li. obj., 2006. 11. 23. M=1:1 0 

Mellékletek: 
1: Harangedény; 2: Harangedény; 3: Tál; Li: Tőr; 

5: Felszedéskor a hamvak közül kő csuklóvédő került elő 

cn1-rel kien1elkedő dombon tegula- és edénytöredékeket 
gyűjtöttünk. A lelóbely kiterjedése kb. 100 n1 (K-Ny) x 

120 n1 (É-D). A leletek többsége kerá1niatöredék. Ezek 
többsége római kori, illetve késő középkori-kora újkori. 
Szétszántott objektumokat nem láttunk. , 

A Savaria-Bassiana úttól E-ra kb. 250 m-re kis 
település vagy villa lehetett, amely a 2000-ben a 86. 
sz. főút új szakasza nyon1vonalán megásott római kori 
úttól D-re fekszik. 

2. sz. Zh.: Az előzőtó1 D-re eső, learatott terület DK-i 
sarkában egy a környezetébó150-90 cm-rel kiemelkedő , 
dombon kb. 200 m (K-Ny) x 200 n1 (E-D) területen 
ró1nai, illetve késő középkori-kora újkori edénytöre
dékeket gyűjtöttünk. Szétszántott objektun1okat ne1n 
láttunk. 

Munkatárs: Ván1os Gábor. 
lLO N GÁBOR 
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3Li0. Szombathely, Pável Ágoston sétány 1. 
(Vas megye) Ró, Kö, Kú 
2007. n1{1rci us 22. és ápri lis 4. között szondázó jellegű 
régészeti kutatást végeztünk a telken (Hrsz.: 6742/2). 
Az 50 n1 2 egybefüggően kinyitott felületen kb. 80 cn1 
vastag, egységes, sötét szürkésbarna, erősen hun1uszos 
réteg jelentkezett. /\ réteg építési törn1eléket nen1, csu
pán szórványos, a rón1ai kortól a legújabb korig terjedő 
lel etet tartalrnazott. A jelenség minden bizonnyal az 
egy kori C1yöngyös étterem kerthelyiségének feltöltése 
lehetett. 'l'ovább n1élyülve ez alatt újabb, 150 cn1 vastag, 
az eló1)biektó1 alig különböző jelleg(\ és hasonló korú 
leleteket tartalmazó réteget figyeltünk ineg. Sem a fen
tiben, se1n pedig ebben a rétegben az épített örökség 
sen1milyen jelenségét ne1n találtuk. Legalul az altalaj fe
lett 110-130 cn1 vastag, vegyes római réteg jelentkezett, 
de - egyetlen cölöplyukat leszán1ítva - érdemi régészeti 
jelenség nen1 látott napvilágot. A leletek közül a késő 
rón1ai pénzek, valan1int nem túl jelentős számban, és 
töredékes állapotban előkerült terra sigillata edények 
érdemelnek en1lítést. 

SOSZTARITS ÜTTÓ 

3Li 1. Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3. 
(Vas megye) L T, Ró 
2006. november 24. és 2007. február 13. között megelőző 
régészeti feltárást végeztünk a szombathelyi Bartók 
terem bővítéséhez kapcsolódóan (Hrsz.: 6467 /9). 1965-
ben Szentléleky Tihamér vezetésével történt itt kutatás. 
Akkor a Zeneiskola építését n1egelőzően szondázó 
jelleg(\ ásatást végeztek, amelynek egyik árkát sikerült 
a feltárásunkon azonosítani. 

Az új épületszárny és így a feltárás alapterülete 
is 450 n12 volt. További 60 m2 feltárására a kivitelezés 
során kerül majd sor. I-Iáron1 n1unkahelyen, a belső ud
varban, a zenekari kiszolgáló terek alatti csőpincében és 
az épület K-i oldala n1entén tervezett angolakna helyén 
folytattunk kutatásokat. 

Az angolakna terilletén változó, 0,5-1,2 n1 közötti 
mélységben n1odern feltöltés volt, 2 m n1élyen pedig 
természetes szürke agyag jelentkezett. A két réteg 
között római településnyon1ok, valamint római és 
kelta leletek kerültek elő. Az angolakna teljes hosszán , 
végighúzódott egy ENy-DK-i irányú, csatári kóoó1 ra-
kott, habarccsal kötött rón1ai falazat, amelyet részben 
alapozásig visszabontottak. A 40 cm széles fal 12 m 
hosszan volt követhető, további 20 m-en keresztül 
csak az alapozás maradt n1eg részletekben. A falból 
K-i irányban n1eró1eges falak ágaztak le. A hosszanti 
fal alapozásában nagy mennyiségben találtunk apró 
márványtöredékeket. A fal Ny-i oldalát pillérszerű ki-, 
szögellés tagolta. Az objektumot egy ENy-DK-i irányú 
út K-i korlátfalának, illetve egy az úttól K-re álló épület 
homlokzati falának feltételezzük. 

A csőpince területén 1,8 m-es mélységbó1 kezdtük 
a feltárást. A fölötte lévő rétegek maradéktalanul el-

pusztultak a Zeneiskola építésekor. Napvilágra került 
egy a csőpince teljes hosszában végigfutó rón1ai kori 
csatorna (vagy vízvezeték). A k6'b61 épült, habarccsal 
kötött építn1ény két oldalán a falakat csaknem n1a
radéktalanul kitern1elték; a felépítmény n1indössze , 
néhány n1éteres szakasza maradt csak n1eg. Erintetlen 
állapotban találtuk viszont a csatorna egykori alját, 
an1elyet rézsútosan lerakott kövekre öntött habarcs 
képezett. A habarcs deszkalenyomatokat és emberi 
lábnyo1nokat őrzött meg. A 28 n1 hosszúságban fel
tárt csatorna - vagy vízvezeték? - feltehetően egy út 
alatt vezetett. Teljes szélessége 2 m, ebbó1 60-60 cm 
széles a két oldalfal. i\tleglepő módon a csatorna nem 
a terepalakulatnak n1egfelelően D felé lejtett, hanem , 
E-i irányba, azaz Savaria belvárosa felé, ráadásul a D-i 
oldalon n1egtaláltuk a vezeték végét. 

A csőpincében a csatorna közvetlen közelében fel
tártunk két római kori kutat, amelyeket a leletanyag a 
Kr. u. 2. századra keltezett, valamint egy gödröt és egy 
kora császárkori urnás ten1etkezést. 

A belső udvarban ineglehetősen kevert betöltés 
alkotta a felső réteget, 0-1,5 m-ig, mely túlnyomórészt 
római kori leletanyagot tartalmazott. Az alatta húzódó, 
szintén kevert töltésrétegben késő ró1nai kori csontvázas 
sírok kerültek elő. Összesen 21 sírt tártunk fel. A sírok 
egy része egyszerű földsír volt. Tájolásuk nen1 volt 
egységes, és figyelemre méltóan sokféle sírba fektetési 
módot alkaln1aztak. 

A sírok között 11 téglasír volt, amelyeknek építési 
n1ódja - egy sátortetőszerCíen összeállított gyermeksírtól 
eltekintve - egységes: függó1egesen lehelyezett oldalsó 
tegulákra vízszintes fedőtéglákat raktak. A temető tég
lasírjait két kivételtó1 eltekintve kirabolták. A sírrablás 
a temetés időpontjához képest jelentősen késóob tör
tént, mivel a csontok eredeti helyzetükbó1 j elentősen 

elmozdítva, 111indenfajta rendszer nélkül kerültek elő. 
Leletek szinte alig n1aradtak a sírokban. 

A ten1etőt a leletek a késő rón1ai korba, a 3-4. (eset
leg az 5.) századra keltezik. Ebben a korszakban a terüle
tet vastag feltöltés borította, a régebbi településnyo1nok 
már régebben eltűntek. A korábbi rétegekben egy épület , 
EK-DNy-i irányú falát tártuk fel, egy további kutat, va-
la1nint egy nagyn1éretű gödröt. A kora császárkorban itt 
állt épület rétegeibó1 nagy n1ennyiségű tárgyi leletanyag 
(kerá1nia, érmék, állatcsont) került elő. A legkorábbi 
rétegeket kelta kerámialeletek keltezték. 

Munkatársak: Kelbert Krisztina és Tárczy Tan1ás 
régésztechnikusok, Derdák Ferenc geodéta, Hódi At
tila ásatási technikus, Ferencz Eszter és Kiss E. Csaba 
restaurátorok. 

SKRIBA PÉTER - Kiss PÉTER 

3Li2. Szombathely, Viktória út 
(Vas megye) R 
2007. július 16. és augusztus 10. között megelőző régé
szeti feltárást végeztünk a bevásárlóközpont építéséhez 
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kapcsolódóan (IIrsz.: 1695/ 18). A területen az előzetes 
terepbejárások és kutatások alapján egy kora rézkori 
település K-i széle, illetve ró1nai kori temető sírjai voltak 
várhatók. A talajviszonyok vizenyős területre utaltak, 
a korábbi talaj- és pollenadatok elemzése is ligetes 
erdőkre és n1ocsaras környezetre utalt. Valószínűleg a 
kora rézkori település K-i szélét találtuk n1eg. Gödrök, 
cölöplyukak és egy ken1ence utalt a rézkori megtele
pülésre. A várt római ten1etkezések nen1 kerültek elő, 
valószínCíleg a most kutatott területt61 kissé északabbra 
lehettek. 

3Li3. Szomód, Gyakorlótér 
(Komárom-Esztergom megye) A 

FARKAS CSILLA 

2007. október 30-án helyszíni szemlét végeztünk a ta
tai rendőrkapitányság bejelentése nyomán. A Klapka 
György Honvédlaktanyához tartozó katonai gyakorlótér 
területén különböző időpontokban csontvázak kerültek 
elő. A gyakorlótér a Kon1áro1nba vezető 100. sz. úttól , 
E-ra, Szomód községt61 DNy-ra található. A helyszíni 
szen1le során a gyakorlótéren az alábbi megfigyeléseket 
tehettük: 

flomokbánya I.: A gyakorlótéren először egy régen 
(20-30 éve) használt hon1okbányához értünk, ahol a , 
megtaláló elmondása szerint egy E-D irányú váz került 
elő 1 ,5 ln-rei a felszín alatt, továbbá két másik csontváz 
töredékeit figyelte meg homokbányászás közben. Az 
egyik csontvázat lejjebb a leszakadt homokfal alján 
találta. A terület tüzetes átvizsgálása során egy ép ko
rai avar edény került elő. A környéken más régészeti 
jele nséget nem figyeltünk n1eg. A homokbánya fala 
folyamatosan omlik. 

Homokbánya II.: Egy másik, kb. 3x3 m-es gödörb61 
szintén háro1n csontváz került elő. Az egyik homok
kitern1elés közben, a n1ásik kettő mikor leszakadt egy 
teherautó alatt a gödör partfala. J elenlétünkkor egy 
negyedik, fiatalkorú csontvázának részei is felszínre 
kerültek, de ne1n bolygattuk meg. A hu1nuszréteg itt 
igen vékony, 20-30 cn1 volt, így feltétlenül indokolt 
lenne a ten1ető feltárása. 

TRUGLY SÁNDOR - PROHÁSZKA PÉTER -

SCHMIDTMAYER RICHÁRD 

344. Szorgalma tos, Pacsirta utca 25. 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U 
2007. január 18-án régészeti helyszínelést végez
tünk a telken, ahol 2006 noven1berében kertásás 
közben régészeti leletekre bukkantak. A leletek a 
hátsó kertben kb. 80 cm mélységben egy 30-50 
cm-es kupacban feküdtek. A helyszínelés idején a 
gödör környékér61 és közvetlen D-re tőle a felásott 
zöldséges- gyümölcsöskertből is gyűjtöttünk lelete
ket. A kézzel készített, díszített cserepeket a neolit 
időszakra keltezhetjük. 

A leletek a nyíregyházi Jósa András Múzeumba 
kerültek. 

Munkatárs: SzegfCí László. 
SCHOLTZ RÓBERT 

345. Szőkedencs, Nagy-erdő 
(Somogy megye) Kö 
2007. április folya1nán az M7 autópálya építésének régé
szeti felügyelete során a 185+260 kn1-nél, két középkori 
gödör került elő. Mindkét objektum gödöralj, erősen 
átégett, faszenes, paticsos betöltésCí volt, az egyikben 
kevés, a másikban több középkori kerámiatöredék és 
patics került elő. A két objektum a korábban feltárt 
Cölömpös-árok (NI7 S-55 lelónely) közelében található, 
ahonnan a régészeti felügyelet során újabb objektum 
ne1n került elő. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 
NÉtv!ETH PÉTER GERGELY 

3Li6. Tata, Káposztás-völgy 
(Komárom-Esztergom megye) Á 
2007. április 26. és május 25. között n1egelőző feltárást 
folytattu nk a területen (I-Irsz.: 0255/31). i\ munka során , 
egy 95x50 m-es területet vizsgáltunk át, 1nelynek E-i , 
sarkában Arpád-kori gödörházat tártunk fel. Mérete: 
271x271x258x320 cn1, DNy-i sarkában téglalap alakú 
40x81 cn1-es, kóo61 épített kemence helyezkedett el. , 
A bejáratot a kemencével sze1nben, a ház ENy-i oldalán 
találtuk ineg. A ház és a kemence betöltéséb61 hullámvo
nalas és csigavonalas díszítésű edénytöredékek egyaránt , 
eló'kerültek. A cserepek nagy része az Arpád-kor máso-
dik felére keltezhető. A háztól 47 m-re D-re, a feltárásra 
kijelölt terület K-i szélénél két árok részletére találtunk. 
Mindkettő K-Ny-i irányú volt. Betöltésükb61 régészeti 
anyag nem került elő. 

Az Ipari Park egyéb területein (Hrsz.: 0255/ 19-20) 
2006. nove1nber 23. és 2007. június 29. között végeztünk 
megelőző feltárást. Ennek során egy 100x120 m-es 
területen egy 250-300 cn1 széles, 70-80 cm mély, több
szörösen tagolt, K-Ny irányú árkot ta láltunk, n1elyet 
több mint 120 m hosszan tudtunk követni. Az árok Ny-i , 
végénél mind D-i, n1ind E-i irányból két-két újabb árok 
került elő, betöltésükben régészeti anyag nem volt. 

PETÉNYI SÁNDOR 

347. Tatabánya, Felső-Rét-föld 
(Komárom-Esztergom megye) B, Ró, Á 
Az 1998-ban abbahagyott ásatás után 2007-ben foly-, 
tattuk az Altal-ér parti, több korszak emlékanyagát 
tartalmazó lelónely kutatását: 360 n12 felületet tártunk 
fel. Az őskorból csak szórványos emlékanyagot találtunk, 
a mészbetétes edények kultúrájához tartozó oldaltöredé
keket és egy halon1síros korú, 3 nietszeges tőrt. A közeli 
római kori épülethez tartozhatott a néhány tegulatöre-
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, 
dék. Az Arpád-kori települési réteghez egy további külső 
ken1ence köthető. Jelenleg bizonytalan a kormeghatáro
zása annak a trapéz átmctszct(í ároknak, amely az ásatási 
felü letet kettéosztotta Ny- K-i irányban. 

3Li8. Tápszentmiklós, Gazdabolt 
(Győr-Moson-Sopron megye) Kk, Kú 

LÁSZLÓ JÁNOS 

2007. 1nárciusban helyszíni szemlét tartottam a település 
fejlesztésre kijelölt területein. A katolikus plébániaten1p
lo1ntól K-re, a Fő utcáról nyíló Gazdabolt telkének hátsó 
részén és a szo1nszédos telkeken - a Fő utca és a Kertalja 
utca között - újkori kerámiatöredékek n1ellett nagy 
számban került elő 15-16. századi leletanyag, valan1int 
késó'bbi, 17-18. századra keltezhető edénytöredékek. Az 
el őkerült leletanyag alapján a területen késő középkori 
és kora újkori település (a középkori Szentmiklós falu) 
települési objektun1ait rejti a föld . A felszíni leletanyag 
intenzitása Ny felé, a Fő utca irányába haladva nőtt. 

A telepnyom kiterjedését Ny-i irányban a beépítettség, , 
E és D felé pedig a felszínt borító kultúrnövényzet miatt 
nem tudta1n pontosan n1egállapítani. 

3Li9. Tápszentmiklós, Zörögök-dű lő 

(Győr-Moson-Sopron megye) B, Ró 

TAKÁCS KÁROLY 

2007 . n1ájus 29. és június 19. között próbafeltárást 
végeztünk a Pallosi (I.) kavicsbánya bővítési területén. 
Kutatási területünk a jelenlegi bányagödörtó1 D-re, a , 
tanya épületeitó1 E-ra található don1bhát, a Vezseny-ér 
bal partján. 

A bánya területén korábban Figler András n1entett 
n1eg bronzkori objektumokat,40 a feltárást megelőző 
terepbejárások során mi is találtunk kis mennyiségű 
bronzkori leletanyagot. Első helyszíni sze1nlénk idején, 
2006 októberében 1 OOO m2-nyi terület már le volt hu
n1uszolva, a felszínen pedig nagy n1ennyiség(í őskori 
leletanyagot gyűjtöttünk. A felszínen bolygatott objek
tumok elszíneződései látszottak. 

A beruházóval kötött megállapodás ellenére n1un
kakezdésünk előtt a szóban forgó terület felét - mintegy 
500 m2-t - a kavicsszintig ledózerolták, elpusztítva ezzel 
a korábban ott inegfigyelt objektun1okat. A n1aradék 
terület feltárása során 7 objektumot tártunk fel. Ezek 
közül az egyik egy késő koszideri-kora halomsíros gö
dör, igen gazdag leletanyaggal (ép bögre, fél edények). 
A további 6 objektun1 rón1ai kori árok volt. Ez a korszak 
ez idáig nen1 volt isn1ert a lelóbelyró1. A 6 kutatóárok
ban (300 m2) további 14 objektun1 került elő: ró1nai 
árkok és őskori gödrök. A római árkok viszonylag nagy 
mennyiségCí tegulatöredéket tartaln1aztak, ezek alapján 

40 XJM RA 35-98. 

az árkok között vagy a domb jelenleg nem kutatott ré
szén épületnyomokra is számíthatunk. 

BíRÓ SZILVIA - MOLNÁR ATTILA 

350. Tárnok, Jobbágyi-felső-vető-dűlő 
(MRT 7. k. 12. lh.) 
(Pest megye) A 
2007. szepten1ber 17. és október 31 . között n1egelőző fel
tárást végeztünk a lelóbelyen (Hrsz.: 0101/3- 4), n1elyet , 
1975-ben találtak n1eg. Asatásunk során 1 ha kiterjedés(í 
területet tártunk fel a lelóbelybó1, további kutatóárok
kal vizsgáltuk az ásatási terület körzetét. A község új 
ten1etőjétó1 DD K-re 100x100 m-es felületet jelöltünk 
ki, ahol az átlagosan 50 cn1 vastagságú humuszréteg 
alatt, a homokos agyag altalajon kirajzolódó objektu
mok részben árkok, részben hulladékgödrök, részben 
kunyhógödrök voltak. A leletanyag egységes, zömmel 
kézzel forn1ált, avar kori edénytöredékek kerültek elő 
valamennyi objektumból. A gyakran egymást metsző, 
egyenetlen aljú és többnyire szabálytalan vonalú árkok 
ezen a lelóbelyen jól kivehetően körülvettek egy-egy 
területet. Valószínűnek látszik, hogy többször n1egújított 
karámok voltak itt. A kunyhógödrök többsége ezektó1 
távolabb, egymáshoz közel, zárt csoportban került elő. 

A legtöbb kunyhó kisméretű, lekerekített sarkú tégla
lap alakú, az egykori járószinttó1 0,7-1 m mélyre ásott 
gödör egyszerű szelemenes fedésével készült. Fűtésre 
és főzésre a kunyhógödör sarkához épített kőt(ízhely 
szolgált. Az edénytöredékek és állatcsontok n1ellett több 
orsógon1b is előkerült, an1i jelzi, hogy családok is éltek a 
falunak aligha nevezhető szálláson. Valószínűnek látszik, 
hogy a terület nen1 volt folyan1atosan lakott. Néhány 
kunyhó esetében sikerült megfigyelni átalakítás jeleit, 
illetve azt, hogy a ron1os kunyhó gödrét újra használatba 
vették. A szálláshely ismétlődő időszakos használata 
talán a legelóbasználat rendjének volt a következ1nénye. 
Osszesen 8 kunyhó n1aradványait tártuk fel, ezek közül 
5 egyérteln1Cíen egy csoportban, a karámárkok terüle
tétó1 elkülönülve, azoktól 30-40 n1-re került elő. Három 
további kunyhó az árokrendszerek közelében volt. 
A fentiek alapján elképzelhető, hogy n1ind a kunyhók, 
mind az árkok között lehetnek különböző idejCí megte
lepülésekhez tartozó objektumok, vagyis a szálláshely 
teljes használati idején belül az egyes megtelepülések 
más-más területalakítást hoztak létre. Ezek részletes 
rekonstrukciója azonban nem lehetséges, hiszen a 
szálláshely gyakori használata ugyanazon a kulturális 
korszakon belül, a változatlan életmódot folytató csoport 
szokásos tevékenységének keretei között zajlott. Mind
azonáltal a karámoktól elkülönülő 5 kunyhó csoportja 
alighanem tipikus avar kori pásztorszállás en1léke. 

Az ásatás során összesen 37 objektum került elő, a 
már említett 8 kunyhó mellett 15 gödör, továbbá árkok, 
illetve árokrendszerek. A feltárási terület körzetének 
szondázása (17 kutatóárok) további leleteket nem 
eredményezett. 
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/\leletanyagot a szentendrei Ferenczy Múzeun1ban 
helyeztük el. , 

Nf unkatársak: Ecsedy István, Kovács Agnes, Zim-
borán Gábor. 

351. Tiszacsege határa 
(Hajdú-Bihar megye) U 

RAJNA ANDRÁS 

2007. augusztus 1-6. között feltárást végeztünk a I-Ior
tobágyi Nemzeti Park területén, ahol 72 kin elektromos 
légkábelt cseréltek föld kábelre a „Natura 2000„ progran1 
keretében. A tervezett nyon1vonal több régészeti lelóbe
lyet érintett a település területén, melyeken n1egelőző 
feltárást végeztünk. A térinforn1atikai méréseket és 
feldolgozást az f\rcheodata Bt. folytatta. 

, Kis-l~út: A lelőhely a I-Iortobágyi Nen1zeti Park 
ENy-i részén, Tiszacsege határában, a Nyugati-főcsator-, 
na E-i oldalán található, egy védett legelőn. A lelóbely 
egy halom K-i oldalánál helyezkedik el. A kivitelezési 
n1unkák közben az érintett szakaszon néhány változó 
rnéretCí objektum foltját észleltük a kábelárok oldalá
ban és kevés őskori/neolit kerá1niadarabot találtunk a 
kitern1elt földben. A kábelárok és védőövezete közel 
80 111 hosszan haladt keresztül az újkőkori telepen. 
Az objektumokat a humuszban észleltük, ezért csak 
doku1nentálni tudtuk a 6 váltózó méretCí és változó 
n1élység(í gödröt. Leletanyaga szegényes, de nagyon 
hasonló a tó1e 1000 m-re D-re, a Szoros-dCíló'ben elő
került kerán1iaanyaghoz. , 

Szoros-díilő: A leló'hely a Nyugati-főcsatorna E-i 
oldalán található, egy védett legelőn. A kivitelezési inun
kák közben az érintett szakaszon néhány nagyn1éretű 
objektum foltját észleltük a kábelárok oldalában és 
sok neolit kerán1iadarabot, állati csontot találtunk a 
kiter111elt földben. A nyon1vonal közel 100 111 hosszan 
haladt keresztül az újkori telepen. Feltártuk egy korai 
A VI< telep 4 gödrét. Változó n1élységlíek, és inéretűek 
voltak, egy esetben vörös, átégett omladékréteget 
lokalizáltunk. Leletanyaguk nagyon gazdag, rengeteg 
kerámiatöredéket (oltár is), állatcsontot, paticsdarabot, 
orsógombot, csonteszközöket, kagylókat, őrlökődarabot, 
obszidiánokat találtunk. A nagy n1ennyiségCí obszidián 
kereskedeln1i tevékenységre utalhat, an1it a közeli To
kaj-hegységbó1 hozhattak. Az agyagból készült tárgyak 
közül egy kisméretlí antropomo1f figura érdekes, melyet 
valószín(íleg dugóként használtak. 

KOLOZSI BARBARA 

352. Tiszadada, Nagy-Nyár-Szeg-dű lő 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kk, ú 
2007. február 19-én régészeti helyszínelést végeztünk 
1'iszadada határától DK-re. A Nagy-Nyár-Szeg-dCílő déli , 
felében húzódó EK-DNy irányú, szántott hon1okbucká-
kon (97,6 n1) újkori mázas és korongolt késő középkori 
kerámiatöredékeket gylíjtöttünk. 

A leletek a nyíregyházi Jósa András Múzeumba 
kerültek. 

Munkatárs: Kiss László rajzoló. 
SCHOLTZ RÓBERT 

353. Tiszadada, Tiszavirág utca 5. 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B?, Kö 
2007 . október 30-án régészeti helyszínelést végeztünk a 
fenti telken, ahol a tulajdonos kertásás közben régészeti 
leletekre bukkant. A n1úzeumot Kovács Géza tiszadadai 
lakos, a helyi tájház vezetője értesítette. 

/\ helyszínen az alábbi leló'körményeket lehetett , 
rekonstruálni. A szögletes gödröt a telek E-i oldalán, 
a szon1szédos telket határoló kerítés tövében, attól 
n1integy fél n1éterre ásták ki. A gödör alja a jelenlegi 
járószinttó1 kb. 2 111-re lehetett. f\ felszíntó1 szá1nított 
0,5-1 111 n1élységben nagy 1nennyiségCí patics, néhány 
korongolt edénytöredék és állatcsont jelentkezett. A tu
lajdonos eln1ondása szerint itt egy 40-60 cn1 átmérőjtí 
kerek folt rajzolódott ki, n1ely a 1nélyítés során kihasaso
dott, s oldalfalai ütögetésre „döngő" hangot adtak. A ve
rembó1 paticsokon kívül cserepek nem kerültek elő. 

Feltételezésünk szerint a földmunkák során a 
középkori település egyik kitapasztott, s kiégetett falú 
méhkas alakú gabonatároló gödrét bolygatták n1eg. A te
lek a Tiszához közel futó inagaspart K-i, lankás oldalán 
fekszik. A gyümölcsöskertben korong nélkül készített 
őskori cserepeket gyCíjtöttünk. 

A leletek a nyíregyházi Jósa András Nlúzeun1ba 
kerültek. 

Munkatárs: Mester Andrea gyCíjten1énykezelő. 
ScHOL TZ RóBERT 

35Li. Tiszadob, Ó-Kenéz 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, R, N, Á 
A részletes tanuln1ányt lásd a kötet 35. oldalán! 

ScHOL TZ RóBERT 

3 55. Tiszadob, Sós-szék 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza, H 
2007. n1ájus 17-én bejelentés nyomán helyszíni szen1lét 
végeztünk, mert a címben jelzett helyen egy hon1okbá
nyában honfoglalás kori leletek kerültek elő. A homokos 
don1bhát Ny-i oldalát teljesen elhordták, középső részén 
egy utat vágtak a don1btetó'be, míg a K-i részén a vékony 
hun1usztakarót hordták el. Itt, az út és a lehordott hu
n1usztakaró alatti partfal találkozásánál háron1 foltot 
lehetett megfigyelni. 

Az úttól Ny-ra, a mély bányagödör partján en1ber
csontok hevertek a felszínen. Az előző napon itt kerül
tek elő a honfoglalás kori veretek. A háron1 megfigyelt 
foltból kettő félbevágott sírnak bizonyult, melyekben 
csak a rossz inegtartású lábcsontokat tudtuk kibontani. 
Az egyik sírgödörben - állatjáratból - késó'bb egy fél 
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bronzkarperec töredéke került elő. A harmadik jelen
ségró1 ne111 lehetett eldönteni, hogy állatjárat-e vagy 
esetleg egy gödör. !\ felszínen heverő embercsontok 
egy szinte teljesen n1egsemn1isült sír n1aradványának 
bizonyultak, rnelyek környékén több rombusz alakú és 
bagol yfejcs veretet találtunk. Az ötödik sír ettől K-re, 
az úttest alatt került elő néhány centin1éterrel. Ebben 
egy bolygatatlan fiatal nő csontváza került elő. Mellette 
fü lbevalót, két letnezes hajfonatkorongot, alkarjain két 
pödrött végű ezüst pántkarperecet találtunk. 

Október 14-19. között újabb kutatásokat végeztünk 
a területen. A domb K-i oldalán előkerült síroktól K-re 
kutatóárkot húztunk. Honfoglalás kori sírt nem, csak 
egy teljesen kirabolt szarmata sírt találtunk. Ezen a 
területen további sírok nem kerültek elő. A hajfonat
korongokkal eltemetett nőtó1 D-re egy újabb, azonos 
korú női sír került elő. Emellett szintén találtunk két 
lemezes hajfonatkorongot, két hurkos végCí karperecet, 
valamint néhány veretet. Több honfoglalás kori sír 
nem, mindössze további három szarn1ata sír került 
elő a környéken. Ezek egyikében egy ezüst féltorquest 
ta láltunk. A hon1okdon1b elhordása során tehát részben 
mcgsem1nisítcttek egy ismeretlen nagyságú honfoglalás 
kori és egy császárkori ten1etőt. 

Munkatársak: Istvánovits Eszter régész, Bocz Péter, 
Bacskai István technikusok. 

JAKAB f\TTlLA 

3 56. Tiszagyenda, Búzaszerző-ha lom 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye) Sza, Ge, A, Á 
2006. május-november között, majd 2007. június 
30-ig régészeti kutatást végeztünk víztározó gátjának 
építését megelőzően, a terepbejárás során rögzített 11„ , 
12„ 13. és 14. sz. lelónelyek területén. A Tisza EK-i 
partján elhelyezkedő lelőhelyek egységes település-, 
szerkezetet n1utattak, an1it E-ról egy holtág osztott 
ketté, Ny-ról pedig a Gói-tó zárt le. Teljes kiterjedése , 
EK felé kutatottság hiányában nem ismert. A temetők 
jelentős része a 11 . sz. lelónely területére esett, a ku-, , 
tatásra kijelölt terület E-i oldalán, egy EK-DNy irányú , 
hon1okpart E-i és D-i lejtőjén. A 12 (13). sz. lelónelyen 
összesen 16 100 n12-t tártunk fel, ahol 582 objektun1 
vált is1nertté: 19 sír, 9 kút, 49 ken1ence és égetőhely, 
98 ház, 371 gödör, valan1int 36 árokrész. A földbe 
n1él yített házak nagy része magán viselte a pusztulás 
nyo1nait és az új jövevények építő tevékenységét, 
an1inek gazdag leletanyaga már az előzetes feln1érések 
szerint is jelentősen hozzájárul a 2-4. században itt élt 
szarn1ata lakosság, valan1int a 5. században betelepült 
hun törzsszövetség germán népcsoportjához tartozó 
gepida népesség együttélésének kutatásához. Ez a ke
vert szarmata-gepida lakosság olvadt be a 6. sz. utolsó 
harn1adában a honfoglaló avarok népességébe. Ennek a 
gepida-avar együttélésnek egyik leglátványosabb bizo
nyítékát találtuk n1eg a 12 (13) . sz. lelónelyen, ahol egy 
avar szolgálatban álló nen1zetségfő sírját találtuk n1eg 

a régi Tisza itt húzódó holtágának medrében. A harcos 
n1ellé kétélCí kardját, a spathat- és a röntgenfelvételek 
tanúsága szerint ezüstberakásos vascsatos, szíjvéggel és 
veretekkel díszített övét, aranyozott bronzszegecsekkel 
díszített pajzsát, egy nagyn1éret(í bronz ivóedényét és 
vaslándzsáját helyezték el. A harcost, a feje n1ellé tett 
Mauricius (582-602) bizánci császár arany solidusá
val indították a túlvilági életre. A sírtól ötlépésnyi 
távolságra n1egtaláltuk a harcos veretekkel díszített, 
felszerszámozott áldozati lovát és kutyáját. 

Tern1észetesen ebbó1 a korszakból női temetkezé
seink is vannak, an1elyek között két sír maradt fenn 
számunkra bolygatatlan állapotban, jelezve azt, hogy 
milyen gazdag lehetett az a tucatnyi feldúlt sír is, ame
lyeket a területen feltártunk. Az elhunyt nők vállán a 
korszakra jellemző geometrikus n1intakinccsel borított, 
stilizált állatfejekkel, almandin vagy vörös gránit bera
kással díszített, bronzból öntött ruhakapcsoló tCípár, 
fibula helyezkedett el, összefogva a n1ára n1ár csak lenyo
matokban n1egmaradt halotti ruha szövetét. Többnyire 
a fej alá vagy a varkocs végéhez közel az öv tájékára, a 
hajfonat ápolására szolgáló kétoldalas csontfésCít mel
lékeltek, n1íg az övet ezüstberakásos vascsat díszítette. 
Gyakori n1elléket volt a vaskés és a gyűrű is. 

Az egyn1ásra rakódott időszakok házai között az , 
Arpád-kori földbe mélyített típus is jelen volt, an1elyeket 
nagyon szép korongolt kerámiával keltezhetünk a 10-11. 
századra. A sírok között is megtalálhatók voltak e házak 
lakói abban a két női sírban, amelyeket bolygatatlan 
állapotban tárhattunk fel. Mindkét esetben gazdag 
mellélettel eltemetett nőró1 volt szó, ahol az egyiknél 
nagyon jó állapotban fennmaradt ezüsthuzalból font 
karkötő, bronzból készített plasztikus fejdíszCí gon1b, 
és vésett n1adáralakos gyCírCí, a másiknál ezüstfóliával 
díszített gyöngysor és vascsat került elő. 

A 2007. év munkálatai zö1nn1el a 11. sz. lelónelyen 
zajlottak. A kutatást sajnos csak szigorúan a gáttest 
nyomvonalában végezhettük, a tervezett hullámtörő 
erdősáv területén anyagi okok n1iatt nen1. A 2007. évi 
10 100 n12 feltárásával 390 objektumot bontottunk ki, 
ezeknek nagyobb része településbó1 származott, kisebbik 
része pedig ten1etőrészlet volt. 

A településrész legértékesebb en1lékei a feltárt 53 
ház és 12 kemence vagy tűzhely. Több esetben tapasz
tott padlót is n1egfigyeltünk. Kemence vagy tCízhely 
kevés házból került elő. Feltártunk 168 tároló- és egyéb 
rendeltetésű gödröt, 2 kutat, 29 vizes- és kerítőárkot, 27 
esetben cölöpgödröt és cölöplyukat, valan1int a fentiek
hez nem sorolható egyéb jelenséget, pl. 12 esetben ser
tés, és kutyacsontvázat. A házak a szar1nata, a gepida és 
az avar korból származtak. Az avar házak egy csoportja 
felisn1erhető településrendet inutatott. 

Kevesebb arányban kerültek elő sírok (87), an1e
lyeknek többsége (65) 10-11. századi volt és összefüggő 
temetőrészt alkottak a ten1plon1 körüli temetó1<et n1eg
előző időszakból. A ten1ető Ny-K-i irányba egyaránt 
folytatódott, Ny-on a tervezett hullámtörő erdősáv 
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alá húzódott. A fent nevezett korszakot sodrott bronz
torques, karkötő és gylírű, levél alakú csüngő, vésett 
és díszítetlen pántgyCír(ík, kör alakú pitykék és S-végű 
hajkarikák képviselték. Kevesebb szán1ban kerültek elő 
gepida és avar sírok, valan1int melléklet nélküli sírok, , 
de a feltárt terület E-i részén gepida sírok csoportját 
figyeltük ineg. Ebben az esetben is a ten1ető többi 
része a Ny-i szelvényfal alá húzódott, azaz a tervezett 
erdősáv alá. f\ sírok közül kien1elkedik két sír, amelyek 
nen1 tartoznak a csoportosult sírokhoz. Az egyik egy 
gepida harcos sírja, akit teljes felszerelésével (kardjával, 
pajzsával, lándzsájával), külön sírban lovával és kutyá
jával temettek el, hasonlóan a 2006-ban feltárt gepida 
harcos sírjához. 

A inásik egy avar sír, amelyet len1ezes övgarnitúrája 
és teljes lóten1etkezése alapján a korai avar korszakhoz 
sorolhatunk. 

Kocsrs LÁSZLÓ - MOLNÁR ERZSÉBET 

357. Tiszakeszi, Százdi-sziget 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á, Kö 
2007 tavaszán és nyarán négy alkalon1mal végeztünk 
szisztematikus régészeti terepbejárást a leló'helyen. , 

A szigeten 3 darab, hozzávetó1egesen E-D irányú, 
kisebb kiemelkedésekbó1 álló dombvonulat található. 
A legszélső, Ny-i dombvonulaton találtuk meg a százdi 
bencés apátság n1aradványait, mintegy 70x60 m-es 
kiterjedésű területen szétszántva. E helyen nagyon 
sok tégla-, bogácsi kő- vala1nint n1észhabarcstöredék 
jelezte az egykori épület helyét. E felszíni leletek által , 
jelölt folt ENy-i szélén nagy n1ennyiségCí emberi cson-
tot találtunk. Az apátság területe a sziget leg1nagasabb 
pontja - 95,3 m. , 

Az apátság don1bjától K-re húzódó, E-D irá-
nyú do1nbvonulat kien1elkedésein igen kis felszíni , 
leletsűrűségben elhelyezkedve kevés kora Arpád-kori 
kerámialeletet találtunk, köztük cserépbográcsokat. 
E don1bsor déli végén további épület n1aradványait 
találtuk meg, melyet 20x20 n1-es kiterjedés(í foltban 
tégla- és bogácsi kő, valamint en1beri csontn1aradvá
nyok jelöltek. , 

Az e dombsortól K-re található, 3. dombsor E-i végén 
isn1ét egy téglaépület maradványai kerültek elő, mintegy 
30 m átmérőjű foltban szétszóródva. E helyen a szántás 
egy ken1ence vagy tűzhely vastagon kiégett, de n1ár 
n1állófélben lévő, vörös színű tapasztásának inaradvá
nyait is felszínre hozta. A maradványoknál korhatározó 
leletet nen1 találtunk. E inaradványok közelében került 
elő egy kagylóval tel i gödör kiszántott foltja, valamint 
néhány újkőkori kerámiatöredék. Összetartozásuk nem 
zárható ki. 

A geofizikai vizsgálatok területét a régészeti te
repbejárás alapján határoztuk ineg. Az apátságépület , 
valószín(ísíthető helyén két, E-D ill. K-Ny tájolású 
tengely n1entén végeztünk talajellenállás-mérést. A kö
zépső dombvonulat déli végén talált téglaépület teljes 

területén, 20x20 m-es kiterjedés(í felszín talajellenállás
vizsgálatát végeztük el. 

A sziget területére vonatkozóan összegyCíjtöttük 
az elérhető árvízi felvételeket (1999, 2000), valan1int 
Rákóczi Gábor a terepen elhelyezett illesztési pontok 
alapján georeferálható felvételeket készített inotoros 
si klóernyőró1. 

358. Tiszapalkonya, Nagy-föld 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 

PUSZTAI TAMÁS 

2007. rnájus 17-én terepbejárást végeztünk a Nen1esbikk, 
I-Iejőkürt, Oszlár, Tiszapalkonya és Tiszaújváros között 
tervezett szennyvízelvezető csatorna nyomvonalán. 
A terepbejárás során Tiszapalkonya területén egy , 
ENy-DK-i irányú 95 m tfsz n1agasságú dombon és aljá-
ban őskori cseréptöredékeket, közöttük késő bronzkori 
típust találtunk. 

Munkatársak: I-Iajdú iVIelinda, Szolyák Péter. 
LENGYEL GYÖRGY 

359. Tokaj. vár 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk. Kú 
2007. augusztus 24. és noven1ber 15. között régészeti ku
tatást végeztünk Tokaj vára alaprajzának hitelesítésére. 
(Az illusztrációkat lásd a 294-298. oldalon!) 

A 610 hrsz. telken kezdtük a n1unkát, mert több 
helyi lakos elmondása szerint itt van a vár „templon1a" 
és az „alagutak is erre futnak". (Fakla Béla szemtanú: 
gyer1nel<l<orában ezen a telken szakadt be egy „alagút
ba"; Tóth Ferenc emlékezik itt egy beszakadásra, n1ely 
boltíves volt és követ dobva bele „az csobbant a vízben 
a pince mélyén".) Továbbá állítólag erró1 a telekró1 
került elő a 20. sz. folyan1án egy 2x1 m-es bronz- vagy 
fémkereszt, melyet egyesek szerint eladtak régiségke
reskedőknek (Tóth Ferenc), n1ások szerint azt a telek 
tulajdonosa („Kocsa bácsi") visszaásta (adatközlő: Rudó 
András?). Harn1adrészt egyes tokajiak arról szán1oltak 
be, hogy n1eszesgödör ásása közben itt n1egtalálták az 
alagút bejáratát, lőréseket is; sőt az „öreg Rudó" arról is 
tudott, hogy valaki itt beszakadt az alagútba és 20 m-t 
n1enni is tudott benne, de a továbbhaladást egy másik 
beszakadás inegakadál yozta. 

A „legendákat" a tények is alátámasztani látszottak: 
egyrészt a „Kocsa-ház" ( 610 hrsz. telek) egyik fala szen1-
1nel láthatólag középkori >,alapokra" épült; n1ásrészt a 
telken található egy 6-7 mázsás, vöröses színű, andezit
bó1(?) faragott kő is, n1elyen egyértelmlí n1egmunkálás 
nyomai észlelhetőek - a kő valószínűleg egy középkori 
ajtó szárköve, rajta pedig a zárszerkezethez tartozó 
faragott ben1élyedések láthatók. 

A hátsó telken megkezdett ásatás rövid időn belül 
j elentősnek tekinthető eredményeket produkált: a >>Ko
csa-ház" alapját képező alaktalan falcsonkról kiderült, 
hogy az egy kereken 3 m széles fal felszín fölé n1agasodó, 
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Tokaj, Rákóczi-vár 

610. telek feltárása i, összesítő rajz 
2007 
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1. szelvény 

lepusztult része. A 3 n1 széles fal pedig a vár egyik meg- leginkább). Megállapítottuk, hogy a falak átlagosan 
2,5 m n1élységig feltárhatóak a jelenlegi talajvízszint 
ellenére is (Tiszalök 1954-ben 4 n1étert emelt a Tisza és 
a Bodrog szintjén Tokajnál), de van, ahol magasságuk 
a 393 cm-t is eléri! Kibonto ttunk a Vasaló bástya öt 

, 
határozó épületének, a Vasaló bástyának az E-i fala. 

Sikerült egyértelmtien n1eghatároznunk a bástya 
n1éreteit: hossza a csúcstól a hátsó falig 27 n1, széles
sége a külső falsíkok között 17 ,2 m, a falak szélessége 
3 m. Ezek az arányok legjobban Lucas Georg Schicha 
hadn1érnök 1664-es alaprajzával egyeztethetó'k össze 
(a további ered1nények is ezt az alaprajzot hitelesítik 

, 
sarkából négyet, E-i oldalán sikerült meghatároznunk 
a 17. századi föld-fa szerkezetes sánc indítását is (kül
ső várfal) , sőt azt is megállapítottuk, hogy a földsánc 
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bástyához csatlakozó külső falsíkja kb. 3 m hosszan 
kővel ki volt rakva (a jelen legi ta lajszinttó1 2,5 méteres 
n1élységig), azért hogy a bí1stya inellett a földsánc erő
sebb legyen. 'f'ovábbá valószínCísíthetjük, hogy a bástya , 
E-i oldalán sikerült azonosítanunk a földsánc tetejére 
kivezető kapu igencsak lepusztult n1aradványait is - de 
ez csak fe lté telezés. 

A 610 hrsz. telken tehát sikerült egyértelműen 
azonosítanunk a szakirodalomban »Vasaló bástya» né
ven emlegetett elővédbástyát (eredetileg ágyútornyot), 
n1elyet valószínűleg a Serédy-család építtetett az 1530-as 
években János Zsigmond seregei ellen. 

A 602 hrsz. telken az egykori Merítő bástyát (a kül
sővár DNy-i bástyáját) kutattuk. Ezen a telken kb. 2 m 
inagasságban és 2,5 m szélességben kilátszott a földbó1 
az egyértelm{íen korabeli falszövet, melyen két lőrés 
külső nyílása is látható volt. Ezt a falszakaszt már több 
kutató is azonosította a 17. századi vár DNy-i bástyájával, 
a Merítő bástyával (Soós Elen1ér, Détshy Mihály, Csorba 
Csaba, Sárközy Sebestyén, Jurecz László stb). A kérdés 
csupán az volt, hogy ez a sze1nmel láthatólagkőbó1 épült 
falszakasz miként egyeztethető össze a 17. századi vár 
föld-fa szerkezetes DNy-i bástyájának kő ágyúkazama
tájával, melyró1 a források is inegemlékeznek. 

Kutatásunk az alábbiakat eredn1ényezte: a ma is 
ineglévő, kóbó1 készült építmény a 16. századi külső vár 
egyik bástyájával azonosítható, n1ely a Zsámboky János 
féle metszet (alulról szá1nolva) balról a negyedik bástyá
jára hasonlít legjobban, ugyanis n1ind a kettő ötszögletű 
(öt falsíkkal rendelkezik), két szinten találhatók rajtuk 
lőrések - alul a nagyobbak, felül a kisebbek, néhol 
egy falsíkon kettő is - n1int a valóságban. Tehát a 17. , 
században épített föld-fa szerkezetes bástya E-i sarkán 
lévő ágyú kazamata - maga a 16. századi bástya, n1ely 
viszonylag ép állapotban meg1naradt. 

Megállapíthattuk, hogy a mai talajvízszint az 
ágyúkazan1ata alsó, 1 m széles lőréseinek boltozati 
ívénél található jelenleg. E szint felett 3,5 n1 falszövet 
doku1nentálható 1na. Tehát, ha belegondolunk abba, 
hogy egykoron az alsó lőrések legalább négy n1éterrel a 
földszint felett kellett, hogy legyenek - hogy az ellenség 
ne tudjon rajtuk ben1ászni -, akkor megállapíthatjuk, 

hogy a ina álló fal itt legalább 7,5-8 n1 n1agas! An1inek 
persze több mint fele vízszint alatt van jelenleg. I tt 
tehát elképzelhető, hogy a bástya egykori falmagassá
gát megközelítő magasságú falak még n10St is állnak! 
Csupán a tiszalöki vizierőm{í miatt mesterségesen 
magasan tartott talajvízszint miatt ennek ma a fele se1n 
látszik (de egy 1936-os és egy 1920 körüli fénykép inég 
tanúskodik erró1) . 

A n1eglévő adatok alapján sejthetővé vált, hogy a 
608-as telken helyezkedik el a belső vár DNy-i sarok
tornya, n1ely a 17. században már leo1nlott épületként 
szerepel az alaprajzokon. Ennek ellenére nyitottunk 
két kutatóárkot a telken, n1elyekkel sikerült tisztáznunk 
két, egymásra meró1eges irányú vastag várfalat. Ezek az 
egykoron a DNy-i bástyához tartó várfalak.ként azono-, 
síthatók. Igy sikerült meghatároznunk a belső vár külső 
falai közül kettőt, a délit és a nyugatit, melyek vastag
sága igen nagy: 260 és 310 cm, feltehetően a közelben 
elhelyezkedő lakótorony védeln1e iniatt. 

A 606 hrsz. telken első két szelvényünkkel nen1 talál
tunk falat, de a har1nadikkal már sikerült megtalálnunk , 
a belső vár E-i falát és egy arra n1eró1eges falszakaszt, 
n1ely talán egy boltíves helyiség egyik fala lehet. A 4. sz. , 
szelvénnyel szintén megtaláltuk az E-i falat - így annak 
iránya inár jól dokun1entálható. A 3. sz. szelvényben 
pedig sejthetővé vált, hogy szerencsés n1ódon rátalál-, 
tunk a belső vár EK-i sarok.tornyának indítására. E1niatt 
jelentős mértékben kibővítettük a szelvényt és sikerült 
feltárnunk a 15. századi kerek torony alapjainak közel 
felét. 

Ugyanezen a telken (Hrsz.: 606) helyezkedik el a , 
belső vár ENy-i sarok.tornya is. Kutatását a 607 hrsz., a 
»belső tó» - a belső vár egykori szárazárka - szélén kezd
tük, de a saroktorony falából n1indösszesen 20-30 cn1 
n1agasodik a jelenlegi talajvízszint fölé. Ennek ellenére 
sikerült ineghatároznunk egy rövid szakaszon a torony 
falának ívesen hajló belső falsíkját - an1i egy fontos 
tán1pontot jelent az alaprajz-hitelesítés szempontjából. 
Megállapítottuk továbbá, hogy ezen a telken a falak 
vastagsága mindössze 130-140 cn1 körül n1ozog, an1i 
a 3 m széles falakhoz képest vékonynak tűnik, de a 15. 
században nyílván elegendő lehetett. 
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Kutatást végeztünk n1ég a 614 hrsz. út Bodrog-par
ti, kiszélesedő részén, ahol Nyesti György tokaji lakos 
eln1ondása szerint falak találhatók. A területen nyitott 
szelvényben valóban találtunk falakat, azonban ezekró1 
bebizonyosodott, hogy egy 19. századi épület részét 
képezik. Itt tovább nen1 kutattunk - így várat magára a 
kérdés n1egválaszolása, hogy a 19. századi ház alatt van-e 
középkori faln1aradvány, esetleg egy 16. századi bástya. 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a tokaji vár 
területén végzett kutatásaink során sikerült azonosíta
nunk a belső vár külső falaiból hármat, saroktornyaiból 
kettőt, továbbá meghatároztuk a külső vár részét képező 
Vasaló és Merítő bástya pontos helyét. Előzetes adatok 
alapján, úgy tCínik, hogy a 17. századi metszetek és 
alaprajzok közül Lucas Georgh Scicha n1unkái a leghi
telesebbek. 

Az előkerül t kerámiaanyag jelentős része 18-19. , 
századi . Erdekesebb leleteink egy 16. századi alakos 
kályhacsempe, 17. századi indás díszCí kályhacse1npék. 
1'ovábbá találtunk két nagy faltörő vas ágyúgolyót, egy 
kis sugárágyúba való golyót, egy szakállas puskagolyót 
és egy pisztolyba való ólon1golyót, amelyen n1ég az öntő
csonk is rajta volt, an1i tanúskodik a helyi golyóöntésró1. 
Szán1os pipa, csizn1apatkó, szög és üvegleletünk is van, 
inelyek közül kimagaslik egy talpas kehely töredéke. 
Pénzleleteink csak a 18-19. századból vannak. 

360. Tompa, Külső új sor 
(Bács-Kiskun megye) Sza 

MAKOLDl .tv1IKLÓS 

2007. szepten1ber 17-én terepbejárást végeztünk a Tom
pa-Kelebia közötti szilárd burkolatú út kialakításánál. 
Végigjártuk a meglévő út és földút környezetét, és 2 
régészeti lelóbelyet tudtunk lokalizálni. , 

Kiilső új sor 1: Az út nyomvonalától E-ra, a villany-
vezeték és az út keresztezési pontjától K-re, sík területen 
szántott hon1okos talajon, jó látási viszonyok között, 
kb. 50x100 111-es területen elszórtan gyér szarn1ata kori 
leletanyagot gyCíjtöttünk. , 

Külső új sor 2: Az út nyomvonalától E-ra, két tanya kö-, 
zött egy ENy-DK irányú hát D-i lejtőjén szántott homokos 
talajon, jó látási viszonyok között, kb. 30x30 m-es területen 
elszórtan gyér szarmata kori leletanyagot gy(íjtöttünk. , 

Munkatárs: So111ogyvári Agnes régész. 

361. Tök, Dézsér-tá j 
(Pest megye) Á 

v. SZÉKELY GYÖRGY 

2007. noven1ber 6-27. között régészeti feltárást végez
tünk gázvezeték fektetését megelőzően. A nyomvonal 
középtengelyétó12,5-2,5 m távolságban humuszoltunk, 
összesen 1863 n12 területet tártunk fel. 

/\. lelóbely a patak DNy-i oldalán helyezkedik el, 
súlypontja az ásatástól K-re volt, a do1nb n1agaslatán; , 
ennek ENy-i részén folytattuk a kutatást. 

Az ásatás során összesen 16 objektun1ot tártunk , 
fel. A jelenségek egy Arpád-kori telep szélére utaltak. 
Két veremházat tudtunk kibontani, ettó1 távolabb, ezzel 
valószínCíleg nem összefüggésben pedig négy árkot. 
A többi objektum között két átégett tCízhely nyon1át, 
illetve néhány nem összetartozó cölöplyukat tártunk fel. , 
A vere1nházak kb. 3,5x2 méteresek, tájolásuk ENy-DK, , 
egymástól 6 n1-re helyezkedtek el. Az E-i valamivel széle-
sebb, ennek DK-i sarkánál egy 1,5 n1 széles, a háztól távo
lodva sekélyedő „nyéP' jelentkezett. Mindkettő sarkában 
egy oldalán tern1éskövekkel kirakott, inegújított platnijú 
kemence helyezkedett el. Nagy1néret(í termésköveket 
a házon belül másodlagos helyzetben több helyen is 
találtunk. tvlindkét ház hossztengelyének végénél két 
n1arkáns cölöplyukat találtunk, ezek tarthatták a sá
tortetőt. Középső és Ny-i részénél kerek és lekerekített 
négyszögCí tárológödrök(?) nyon1ait tártuk fel. 

A leletanyagban a kerán1iatöredékek a 12-13. 
századra, a tatárjárás előtti időszakra kclteznek. Több 
fazék töredéke került elő, illetve c1nlítésre n1éltó a 
több viszonylag jó állapotú vastárgy, közte két vaskés 
n1aradván ya. 

Munkatársak: Koller Melinda, Kisjuhász Viktória és 
Kondé Zsófia régészhallgatók. 

362. Törökbálint, Égett-völgy 
(Pest megye) U, A, Á, Kö 

STIBRÁNYI MÁTÉ 

2007 folyamán próba- és megelőző feltárást végeztünk 
a 8102 sz. út és csatlakozó útjai által érintett háron1 
lelóbelyen is. 

Június 4. és július 4. között dolgoztunk a 8102 sz. út 
belső feltáró útján. A lelóbelyen a don1btető felé haladva 
vékonyodott a hun1uszréteg; a K-i oldalon n1egtaláltuk az 
egykori patakmedret. A település leletanyagának egy ré
sze és a telepjelenségek n1araclványai a tern1észetes eró
zió következtében részben a patakmeder betöltésében 
voltak. A lelóbely K-i felén, az Égett-völgyön É-D irány
ban végighaladó egykori patak1neder n1indkét oldalán 
intenzív középkori település nyon1aira bukkantunk. , 
A 27 feltárt régészeti objektum között tipikus Arpád-kori 
falusi telepjelenségek találhatók: kis1néretCí, négyszög
letes alapgödrCí, sarokba épített ken1encés lakóházak, 
egy több kemencés mCihelygödör, szabadtéri ke1nencék, 
tároló- és hulladékgödrök, árkok. A leletanyag- vékony 
falú, sze1ncsés anyagú, hullámvonalakkal és egyenes 
vonalkötegekkel díszített korongolt edények töredékei, 
bográcsperem, csonteszközök, vaseszközök töredékei -
alapján a települést a 11 - 13. században lakták. 

A belső szerviz úton június 4. és október 31. között 
végeztük a megelőző feltárást./\. topográfiában inár sze
replő lelóbelyen a meredek do111boldal alján végigfutó 
szelvényben 81 nagyrészt népvándorlás kori és közép
kori objektun1ot tártunk fel: 31 árkot,30 gödröt, 8 házat, 
6 szabadtéri ken1ence maradványait és egy eltemetett 
járószintet. Szán1os objektum foltja csak a hun1uszréteg 
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alatt megfigyelt, a dornboldalról lemosódott sárga agya
gos-sóderes réteg alatt jelentkezett. Az objektu1nok közül 
55 nem tartalrnazott korhatározó leletet. Egyetlen objek
tu1nból került elő őskori kerámiatöredék, 7 objektumból , 
avar leletek és 13 objektun1 bizonyult Arpád-korinak. , 
A lel ón el yen fel tártuk egy hosszú, egyenes, E-i végén 
Ny felé elkanyarodó, bizonytalan korú fal n1aradványait. 
A fal feltárása során nem találtunk leletet, a falat alkotó , 
kövek egy része a környező, mélyebben fekvő Arpád-, 
kori házak alapgödreibe niosódott be ill. egy Arpád-kori 
ház gödre átvágta a fal alapárkát. A lelőhelyről az avar , 
és Arpád-kori kerámiatöredékeken kívül orsókarikák, 
vas- és bronztárgyak töredékei, őrlőkövek és állatcsont
n1aradványok kerültek elő. 

A 8102 sz. úton található lelóbelyen július 4. és 
szepten1ber 15. között 183 objektumot tártunk fel. Ezek , 
közül 169 az újkőkorhoz, 14 pedig az Arpád-korhoz köt-
hető l_eleteket tartaln1azott. Az őskori jelenségek nagy 
része a középső neolitikumba tartozó zselízi kultúrához 
tartozik, néhány gödörben azonban a korábbi periódusra 
jellemző, ún. kottafejes díszCí kerán1ialeleteket találtunk. 
A jellegzetes, tipikus dunántúli leletek n1ellett 1negta
láltuk az észak-balkáni eredetCí Bicske-Sopot-kultúrához 
sorolható n1agas, tön1ör csőtalpas tálak töredékeit is. Az 
egykori középső neolit település maradványait 20-30 cm 
vastag erősen han1us szürke réteg borította. Ezen a fel
színen a jelenségek foltjai alig látszódtak, cölöplyukakat, 
házmaradványokat nem találtunk. Ezzel szemben nagy 
számban kerültek elő tűzhelyek, egy nagyméret(í, lép
csőzetes szélű munkagödörben 5 tűzhely feküdt egymás 
mellett. Megn1aradt a tűzhelyek egykori platnija és né
hány esetben a tCízhelyek erősen ívelt oldalának részletei 
is. A tCízhelyek - elhelyezkedésük alapján - két idóo eli 
periódusba sorolhatók. A neolit házakra a gödrökbó1 
előkerült áglenyomatos, égett agyagdarabok utaltak; a 
középső neolitikun1 idején ezen a területen is oszlopvá
zas, sövényfonatú, tapasztott falú házak állhattak. 

Egy emberi csontvázat is találtunk, a halottat az 
egykori településen ten1ették el, bal oldalán fekvő, 
zsugorított helyzetben. Karjait erősen behajlították, 
kezeit a vállához húzták. A csontváz erősen hiányos 
állapotban n1aradt n1eg, a csontok deréktól lefelé 
hiányoztak. A csontok nagyon n1agasan feküdtek, a 
halottat valószínCíleg közvetlenül az egykori járószint 
alá temethették. 

A lelóbelyen igen nagy n1ennyiségű leletanyagot 
találtunk, elsősorban kerámiatöredékeket, nagyon 
finom kidolgozású, polírozott, karcolt díszítésű, vörös 
és sárga festésCí edények darabjait, a vastag falú házike
rán1ia ujjbenyomással, körön1benyo1nással, bütykökkel 
díszített töredékeit, egy arcábrázolással díszített edény 
töredékeit. Az agyagtárgyak közül a legfontosabb egy 
idol, an1elynek egyik oldalán emberi arcábrázolás lát
ható, a hátoldalán a karcolt mintát vörös és sárga festés 
egészítette ki . A gödrökbó1 számos kőeszköz is eló1<erült, 
kovából és néhány obszidiánból pattintott penge, csiszolt 
kővésők, kóoalták töredékei, őrló'kőtöredékek. A 8102 sz. 

út Raktárvárosi úthoz közel eső szakaszán feltártunk egy , 
az Arpád-korba keltezhető köznépi te1nető több sírját. 
A sírok jelentős része bolygatott volt, igen magasan 
feküdtek, és a földn1Cívelési 1nunkák során kisebb-na
gyobb sérülést szenvedtek. Fontos korhatározó leletek 
azonban a többi sírból előkerült bronzékszerek (S-végCí 
hajkarikák, fülbevalók, gyCírCík). 

A leletanyagot a szentendrei Ferenczy Múzeu1nban 
helyeztük el. , 

Munkatársak: Ecsedy István, Kovács Agnes, Zin1-
borán Gábor. 

363. Törökbálint, Égett-völgy, Pannon 
(Pest megye) R 

RAJNA ANDRÁS 

, 
Az Egett-völgy D-i végében a Pannon GSM tervezett 
székházépületének helyén, és a csatlakozó létesítmények 
területén végeztünk 1negelőző feltárást. 2006 őszétó1 
2007 nyaráig az 1,7 hektáros területen 571 objektun1ot 
tártunk fel. A a rézkor időszakába, a Kr. e. 4. évezred
be (3800-3500) sorolható leletek kerültek a felszínre. 
A völgy K-i oldalán az erdő aljában egy patakn1eder 
futott végig. Ezzel párhuza1nosan több helyen feltár
tuk egy kerítőárok több szakaszát, 1nel ybó1 a korszakra 
jellcn1ző kerámia került elő. A kibontott objektun1ok 
jelentős része cölöplyuk. 

A lelónely D-i végében a patakmederre 1neró1eges 
tengely 1nentén, egymástól szabályos távolságra 15 
téglalap alakú foltra bukkantunk a nyesés során. :tvlind
egyik 2,5-3 n1 hosszú, és nagyjából 0,5- 1 n1 széles volt. 
Bontása során a gödrök belső szerkezete is nagyjából 
azonos képet n1 utatott: a felső kb. 50-70 cn1 általában 
barnásszürke volt, ez alatt a mélység alatt az objektu1n 
lefelé erősen szCíkülni kezdett a gödör fenekén kb. 
10 cm magasságig, a betöltés itt barna hun1usszal erősen 
kevert sárga homok volt. Mindegyik ilyen objektun1 
lelet nélküli volt. Az objektun1ok sajátos for1nája és 
elhelyezkedése egyaránt arra utal, hogy funkciójuk 
egy bizonyos tevékenységhez kapcsolódik. A lelónely 
kiterjedéséhez képest kevés a hulladékgödör és a ház
maraclvány. Mindezek alapján n1egfontolásra érden1es 
felvetésnek tartjuk, hogy esetleg rézkori tín1árok telepét, 
a nyersbőrök feldolgozásának területét találtuk 1neg, a 
leírt objektu1nok pedig a bőrök cserzésére, áztatására 
szolgáló cserzőgödrök lehettek. 

A terület Ny-i felén előkerü lt objektun1okban 
n1észbetéttel díszített, finoman iszapolt, polírozott 
kerán1iatöredékeket ta láltunk. I-Iasonló kerámiaanyag 
került elő az egyik igen fontos objektu1nból, n1elyró1 
a bontás során tisztázódott, hogy több egymásba 
ásott gödör alkotta kon1plexun1ról - többször bővített 
munkagödörró1 - van szó, K-i részén egy kemence 
nyomaira is bukkantunk. A gödörrendszerbó1 igen nagy 
n1ennyiségCí, a korszakot jól reprezentáló kerán1iaanyag 
került elő. A lelób ely egészét tekintve korhatározóak 
az éles hasi törésvonalú tálak, vala1nint a függőlegesen 
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átfúrt füllel ellátott oldaltöredékek, valamint a több 
cseréptöredéken a „Furchenstich" díszítés jelenléte. 
Két n1ajdnem teljes csonkakúpos aljú, gömbölylí hasú, 
hasán és nyakán gazdagon díszített tál került elő a 
lelónely ezen részéró1. 

A leletanyag a szentendrei Ferenczy Múzeu1nba 
került. , 

Munkatársak: Ecsedy István, Kovács Agnes, Ziln-
borán Gábor. 

36Li. Törökbá lint, Égett-völgy, Transtor 
(Pest megye) U, A, Á, Kö 

RAJNA ANDRÁS 

2007 . július 2. és október 31. között megelőző és próba
feltárást végeztünk egy 14 hektáros területen. A lelóne
lyet háron1 részre bontottuk (I-III) . 

A leló11ely középső részén (I.) 500 n12-en n1egelőző 
feltárást végeztünk. A korábbi terepbejárások során n1ár , 
azonosított középkori, Arpád-kori lelónely területén új-
kőkori és népvándorlás kori objektu1nok is előkerültek. 

A lelónely sokkal nagyobb kiterjedéslf, mint korábban 
is1nertük. A feltárt 99 objektun1 közül 26 árok, 68 gödör, 
2 gödörkomplexun1, 1 szabadtéri kemence, valamint 2 
sekély, keskeny árokszakasz. 52-nek a korát lehetett biz
tosan inegállapítani: 38 újkőkori, 1 avar és 13 középkori , 
(részben Arpád-kori). A lelónelyrészleten K-Ny irány-
ban átfutó, korhatározó lelet nélküli árkok nagy része 
is feltehetó1eg a középkori településhez tartozott. Az 
újkőkori gödrök vonaldíszes és zselízi kerán1iatöredéke
ket, csőtalpas tálak töredékeit, kőeszközöket, állatcsontot 
tartaln1aztak. Az újkőkori településhez tartozhatott még 
két ház alapárka és két köríves árok. Egyetlen árokból 
került elő nagyobb mennyiségben avar hullámvonalas 
kerámia, valan1int egyetlen vas nyílhegy. 

A középkori objektumok a szondázás során a Trans
tor I. lelónely É-i részén megfigyelt középkori ten1p
lomn1al egykorúak, a ten1plon1 körül elterülő falu déli 
pereméhez tartotak. Egyetlen szabadtéri ken1ence és 
néhány viszonylag kevés leletet tartaln1azó gödör inel
lett egymásba ásott agyagnyerő gödrök két csoportját 
sikerült feltárnunk. A középkori objektun1okból szán1os 
vastárgy töredéke, kerámiatöredék (13-15. sz.) valamint 
állatcsont került elő. , 

A terület Raktárvárosi úthoz közeli ENy-irészén a 
próbafeltárás során középkori ten1plomra és a templom 
körüli ten1etőt övező kerítőfal alapfalaira bukkantunk. , 
A ten1plom félköríves szentélyzáródású, E-i oldalán sek-
restyével, Ny-i hon1lokzata előtt egy torony alapjainak 
nyon1aival. Feltehetó1eg a 12-13. sz. során épült. A ke
rítőfalon belül n1integy ötven sírfoltot azonosítottunk. 
A feltárást késóob fogjuk elvégezni. 

A leletanyagot a szentendrei Ferenczy Múzeun1ban 
helyeztük el. , 

Munkatársak: Ecsedy István, Kovács Agnes, Ziln-
borán Zoltán. 

RAJNA ANDRÁS 

365. Tyukod, Rákóczi utca 59. 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza 
2007. január 18-án lelónely-hitelesítés érdekében az 
1972-ben előkerült 2. századi kincslelet pontos előkerü
lési helyét tekintettük meg. A cín1ben jelzett háznál sike
rült beszélnünk a megtaláló testvérével, aki n1egmutatta 
a pontos helyszínt. A kerítésoszlop ásásakor előkerült 
37 érme egy kis edényben volt elrejtve kb. 0,5-1 n1 
mélységben. Az akkor leásott betonoszlop jelenleg is 
a helyén van, a hátsó udvaron, n1integy fél n1éterre 
az 57. sz. ház falától. A terület, részben feltöltődött 
hulladékkal, így n1egfigyelésre nem volt lehetőségünk. 
A terület enyhén kie1nelkedik a kert feló1 nézve; tüzetes 
átnézésekor összegyííjtöttünk n1integy 30 érmet, két 
ezüströgöt, valan1int a palástdísznek az egyik foglalatát, 
benne ékkővel. 

366. Uppony, Cserepes-barlang 
(Borsod-Abaúj -Zemplén megye) U 

JAKAB ATTILA 

2007. április 6-án helyszíni szemlét tartottunk a barlang
nál. A szemle során leleteket találtunk a barlang első 
csarnokában: 3x2,2x2,6 cin, obszidián, lamellan1agkő, 
kora talán neolitikun1; vala1nint 4x3,9 cm, szürkésbarna, 
finom homokkal soványított, 0,6 cm vastag peren1töre
dék füllel, a töredék bal alján tCízdelt díszítés kezdete, a 
jobb oldalán alul ívelt, karcolt díszítés kezdete látható, 
kora talán neolitikun1. A barlang jobb oldali ágának vé
gén lévő teren1 ásásából származó, kihordott üledékben 
egy 3,3x3,5 cm szürke, zúzott kerámiával soványított 
edény nyaktöredékét találtuk. 

Munkatársak: Kovács Attila barlangász és Ferenczy 
Gergely (Bükki Nen1zeti Park Igazgatósága). 

367. Újfehértó, Tóhát-dűlő 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B 

LENGYEL GYÖRGY 

, 
2007. január 21-én terepbejárást végeztünk Ujfehértó 
határában, a Tóhát-dCílóoen, ahol 2001-2002-ben egy 
bronzdepó több darabja (tokos balták, sarlók, karperectö
redék stb.) került elő a fémdetektoros kutatás során.41 

, 
A lelónely egy nagyjából E-D-i irányú don1bháton 

helyezkedik el, amelyen viszonylag sok késő bronzkori 
(Gáva-kultúra) cserepet találtunk. A terepbejáráskor a 
korábban előkerült leletek közelében, a don1bhát DNy-i 
részén további bronztárgyak kerültek elő, és sikerült 
n1eghatározni a depónak a „fészkét" is. Erre egy 2,5x2,5 
n1-es szondát nyitottunk, így jó néhány tárgyat sikerült 
in situ helyzetben n1egfigyelnünk. A szántás által részben 
n1egbolygatott, csekély n1élységben elásott tárgyakat egy 

41 JAM Adattár 2001. 14„ 2002. 36. Régészeti kutatások Nlagyarorszá
gon - Archaeological Investigations in Hungary 2002. Budapest, 
2004. 285. 
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csomóban találtuk n1eg, bronzkori cserepek társaságá
ban. Talán egy edén ybcn ásták el azokat eredetileg. A le
letanyagban 6 tokos balta, 6 sarló, 2 karperec, 1 fibula, 1 
gomb, 1csákány,1 véső, 7 sarlótörcdék, 2 vésőtöredék, 1 
félhold alakú öntvény, 3 nagyobb bronzlepény, 1 kisebb 
bronzrög, vala1nint 1 l kisebb tárgytöredék volt. 

A depót egy bronzkori objektun1ra ásták rá, ezt 
azonban ncn1 túrtuk fel. A lelóbely a dűlőút D-i oldalán 
is folytatód ik. 

Munkatársak: Szabó Gábor (ELTE), Istvánovits 
Eszter, Nagy Márta régészek. 

368. Üllő, M4- MO csomópont 
(Pest megye) Sza 

JAKAB ATTILA 

2007. szeptember 3-án helyszíni szemlét tartottunk a 
csomópont és a Vecsés közigazgatási határa által ha
tárolt területen. A lapos terület közepén egy hosszú, 
sekély ÉNy-DK-i dombhát húzódik. Keletebbre ezen a 
dombháton, illetve ennek délebbi kinyúlásán tárták fel 
2001- 2005 között az Üllő 5. sz. lelóbely MO-M4 csomó
ponti részét. J\. terepbejárás során rossz n1egfigyelési 
viszonyok között, a gazos területen intenzív leletanyagot 
azonosítottunk. J\ kerámiaanyag egyöntetűen római kori 
(szarmata) volt, néhány állatcsonttöredéket is találtunk. 
A lelónely kiterjedése követte a sekély dombhát kiter
jedését, a laposabb, egykor vízjárta területen nem talál
tunk leleteket. Az Üllő 5. sz. lelóbely feltárása során, az , 
akkori feltárási terület ENy-i határán (a vizsgált terület 
DK-i határánál) a teleptó1 nén1ileg elkülönülve körárkos 
temető részletét tárták fel. Ez várhatóan átnyúlik erre 
a tervezési területre. 

Munkatársak: Stibrányi Máté régész, I-Ietesi Szilvia 
régésztechnikus. 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

369. Vajdácska , Teme tő-dűlő „ 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 0 
2007. május 26-án helyszíni szemlét végeztem a tele-, 
pülés D-i végén, ahol egy E-D-i dombvonulat D-i lábán 
található, kis felszíni leletsűrűséget n1utató, őskori kerá
n1ia által jelzett régészeti lelóbelyet találtam. A leleteket , 
sarjadó vetésben figyelten1 ineg. A régészeti lelóbely E-i 
felét a mai település házai részben n1ár elpusztították. 
A régészeti l előhely megn1aradt D-i felének kiterjedése 
100x70 m. 

A leleteket a 1niskolci Hern1an Ottó Nlúzeumban 
helyeztem el. 

3 70. Vanyarc, Szlovácka-dolina 
(Nógrád megye) Pa 

PuszT AI TAMÁS 

A Szlovácka-dolina és a Cesz-dolina közti dombtetőn 
folytatott 2007. évi ásatás során három hét alatt 22 n12-t 

tártunk fel, melynek kétharmadán középső paleolitikus 
kultúrréteg részletét bontottuk ki . A leletek - a korábbi 
tapasztalatoknak n1egfelelően - a felszín alatt 60-80 
c1n-rel, vörösesbarna, repedezett agyagban feküdtek. 
Egy helyen 100-110 cn1 n1élységben elértük a n1állott 
mészkövet, esetleg a paleotalaj 1nészfelhaln1ozódási . . , 
sz1ntjet. 

A 111egn1unkált eszközök mellett tnintegy 700 szi
lánk és pattinték, néhány faszénsze1ncse, illetve tnállott 
andezitdarabka (okker) került elő. A leletek helyi lim
nokvarcitból, üveges kvarcporfírból, illetve kvarcitból 
készültek. 

Nlunkatársak: Tóth Zsuzsa, Csippán Péter és Zandler 
Krisztián régészek; Priski n Anna, Bakos Bertalan egye
temi hallgatók; Bradák Balázs geográfus. 

3 71. Vác, Lil iom utca 9 . 
(Pest megye) R 

MARKÓ ANDRÁS 

2007 áprilisában családi ház alapozási 111unkáit követten1 
nyon1on (Hrsz.: 2020). A pincegödröt 3 n1 n1élyen ásták 
ki, a sárga homok altalaj átlag 150 cn1 mélyen jelentke
zett, ez alatt n1ár sóderes réteg húzódott. Kiderült, hogy 
a terület erősen bolygatott, részben a korábban itt álló 
épület, részben a különböző közn1(ívek n1iatt. Egyetlen 
régészeti objektumot sikerült dokun1entálni: a D-i ol
dalban, a szomszédos 7. sz. ház pincefala alatt a sárga 
hon1okba ásott beásás n1utatkozott. f\ szögletes, egyenes 
aljú, az alja felé kissé összeszCíkülő, 166 cm hosszú gödör 
55 cm mélyen maradt n1eg, betöltése fekete homok, kevés 
patics- és faszénn1orzsával. A betöltésbó1 a badeni kultúra 
néhány cserepét és pár állatcsontot gyűjtötte1n. 

A pincegödör ásása közben szórványosan en1ber
csontok, koporsódeszka-darabok és egy vas koporsószeg 
is előkerült. Ezek ahhoz a 18-19. századi temetónöz 
tartozhatnak, an1elynek sírjait a Lilion1utca17. sz. alatt 
is feltárta1n az 1979. évi lcletn1entés során (MR1~ 9. k. 
483-484.) . 

J\ telek a váci 31 / 65 l előhelyhez tartozik, sajnos 
a beépítettség iniatt a lelóbely ezen része lényegében 
1negsen1n1isült. 

3 72. Vác, M ahart hajóá llomás 
(Pest megye) 1 

KŐVÁRI KLÁRA 

2007. október 27-én helyszíni szemlét tartottan1 a kikötő 
pontonja inellett, ahol előző este Czakó László ipari 
búvár egy kóborgonyt látott. 

A búvárok n1egmutatták a követ, an1ely a pontonki-, 
kötő bejáratától E-ra, a partvédeln1i kövezés aljában állt. 
A búvárok előző nap felállították a fekvő horgonyt, hogy 
könnyebben kien1elhessük. A lelóbely n1inden bizonnyal 
másodlagos. A kő alakja felső részén téglalap alakú, alul 
an1orf. A kerek kötéllyuk bikónikus n1etszet(í, vagyis két 
oldalról lyukasztották át a követ. A hegyes véső nyon1ai 
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0 

A 

világosan látszanak. A tárgy nehezékhorgony lehetett. 
A Büntetésvégrehajtó Intézet előtt korábban talált hor
gonyokról évekkel ezelőtt bejelentést kaptam búvároktól. , 
Ugy tudták, hogy a Közlekedési Múzeun1ba kerültek a 
tárgyak (vashorgonyokra en1lékeztek), onnan azonban 
akkor ne1n kaptan1 visszajelzést. Mindenesetre a most 
előkerült darab is összefüggésbe hozható ugyanazzal a 
horgonyzóhellyel. A tárgy tö1negét 50 kg felettinek becsü
lö1n; n1érete kb. 60x30x10 cn1. (Lásd az illusztrációt!) 

Ezzel a tárggyal együtt eddig 4 ismert kó'horgony 
van Magyarországon. Biztos ineghatározásához a tárgyat 
ki kell en1elni és meg kell tisztítani. 

TóTH JÁNOS ATTILA 

373. Vác, Tímár utca 5. 
(Pest megye) Kk, T ö 
2007 őszén próbafeltárást folytattunk a telken (I-frsz.: 
3478) . A nagyjából a telek középtengelyében nyitott, kb. 
15x2 111 területű kutatóárokban 9 objektumot tártunk fel. 
Azok, a1nelyekben leletanyag volt, késő középkorinak, 
illetve török korinak határozhatók n1eg. Korábbi réte
geknek, objektun1oknak nen1 találtuk nyon1át, ezek fel
tehetően a telek is1neretlen idóben történt, néhol 2-2,5 
n1-t elérő szintsüllyesztése következtében tlínhettek el 
a középkori település e részéró1. 

3 7 ~.Várdomb, Sárpilisi úti elágazás 
(Tolna megye) B, Sza, Á, Kk 

BATIZI ZOLTÁN 

2007. nove1nber 22-én terepbejárást végeztünk a terü
leten. A felszíni leletek alapján bronzkori, császárkori 

40 cm 

B 

, 
és középkori (Arpád-kortól a 16. század közepéig) lelet-
anyag várható. A terület nagysága 15,34 ha. 

3 75. Városlőd , Feldacker 
(Veszprém megye) U 

GAÁL ATTILA 

2007. július 13-án helyszíni szemlét végeztünk a Kultu
rális Örökségvédelmi Hivatal n1unkatársával együtt az 
engedély nélkül zajló föld1nunkáknál. A kivitelezővel 
történt egyeztetés után régészeti felügyelet inellett 
végezték tovább a gázárak kiásását. 

A helyszíni szemle során figyeltünk fel egy már ko
rábban kiásott árokra, amelynek falában és a kitermelt 
földben h elyenként jelentős számú őskori edénytöredé
ket, dörzskövet, kőeszközöket, csiszolt kóbaltatöredéket 
találtunk. 

A helyszíni szemle során tapasztalt bolygatott objek
tu1nok körzetében, a kiásott gázárak n1ellett 4 in széles
ségben, 50 n1 hosszan lehu1nuszoltuk a földet. A felüle
ten beásások ne1n rajzolódtak ki, csupán a leletszóródás 
alapján lehet az objektun1okra következtetni. Feltártunk 
4 objektun1ot a felület középső sávjában és kutatóárko
kat ástunk a felület két szélén. Az árkok leletn1entesnek 
bizonyultak. A gödrök leletanyaga (kerá1niatöredékek, 
kőeszközök, pattintott kő nyersanyagtö1nbök, szentgáli 
és nagyteveli tűzkóbó1 őrlőkődarabok, csiszolt balta töre
déke) a lengyeli kultúra végére keltezhető. A kőeszközök 
inegengedik a feltételezést, hogy n1űhelytevékenység 
folyt a leló11elyen. 

A leló11ely a szentgáli Tíízköves-hegy körüli település
lánc új, eddig ne1n isn1ert tagja. A 8. sz. és 83. sz. utak által 
körülfogott agyagos talajú don1b n1integy 500 in-re Ny-ra 
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található Városlőd-Ujmajor lengyeli településtó1. A feltá-„ 
rás a domb EK-i részén, a lejtő aljában folyt. A jelenségek 
kis száma és a felület domb lábánál való elhelyezkedése 
arra utal, hogy a neolitikus település szélén kutattunk. 

/ 

REGENYE JUDIT - s. PERÉMI AGOTA 

376. Vásárosnamény, Kölcsey utca 29. 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 1 
2006 szepte1nberében a telek tulajdonosa egy bronz 
nyersanyagbuca töredékét hozta be a Beregi Múzeun1ba. 
2007. n1ájus 14-én a helyszínen még egy salakdarabot 
és egy mészkőrögöt adott át. 

A terület isn1ert lelónely, n1elyen 2000-ben egy kerti 
tó építését n1egelőzendő Al1nássy Katalin és Istvánovits 
Eszter folytattak leletn1entést.42 Az ásatás alakalmával 
kora rézkori (tiszapolgári kultúra) és középső bronzkori 
(füzesabonyi kultúra) sírokat tártak fel. A mostani lelet, a 
találó elmondása szerint, a korábbi szelvénytó1mintegy1 
méterre, kb. 80 cm mélységben került elő, rnikor a tóhoz 
egy hozzávetó1egesen 2 n12 alapterület(í gödröt ásott. 

A n1űvelés alatt álló kertben egyéb régészeti jelen
séget nem tapasztaltunk. 

Ezen újabb tárgyak alapján feltételezhető, hogy nem 
csak temetők, hanem egy olyan teleprészlet is található a 
területen, ahol egykor bronzöntést is végeztek. A másik le
hetőség szerint esetleg egy bronzdepó pusztulhatott itt el. 

A leletek a Beregi Múzeun1ba kerültek. 
PINTYE GÁBOR 

377. Vásárosnamény határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, LT 
2007. decernber 13-án helyszíni szemlét végeztünk a tele-, 
pülés E-i határában, egy tervezett ipari út nyon1vonalán. 

Füzes-tó: A terepmunka első szakaszában a régi , , 
koportosi temető EK-i sarkánál, a 41 . sz. főúttól ENy-ra 
mintegy 350 n1éterre, a Füzes-tó határrész DNy-i részén , 
találtuk az első, kis intenzitású őskori lelónelyet. EK-
DNy irányú, becsült kiterjedése: 70x150 n1. 

Tomcsányi-tag;: A Régi-Szőló1< határrésszel szomszé
dos területen, egy n1agas homokháton azonosítottuk a , 
következő lelónelyet. Az E-D irányú, AVK(?) és szór-
ványos kelta leletanyagot szolgáltató felszíni telepnyom 
kiterjedése nagyjából 120x180 m. 

Munkatársak: Gál Balázs, Mester Andrea. 
PINTYE GÁBOR 

378. Velence, Lakópark ,,, 
(Fejér megye) 0 , Kö 
2007. október 8-án régészeti n1egfigyelést végeztem a 
helyszínen gázközmű kiépítéséhez kapcsolódóan. A la-

42 JANI Rég Ad.: 96.5 és 2001.12J 

kópark M7 autópálya lehajtó n1ellett található részén a 
humuszréteg elérte az 50 cm vastagságot és régészeti 
objektum nélkül, szórványként 3 őskori, középkori 
kerámiát találtam. 

379. Verseg, Zsolnai oldal 
(MRT 13. k. 27/ L.iS lh.) 
(Pest megye) U, LT, Á 

KOVÁCS LORÁND Ü LIVÉR 

2007 májusában Szeverényi Tamás erdőmérnök bejelen-, 
tése szerint mélyszántáskor neolit, kelta és Arpád-kori 
cserepek kerültek elő ebben a határrészben. A lelónely 
egy erősen lejtős domboldal D-i részén helyezkedik 
el, a Kömrök-patak völgyében. A pataktól kb. 50 m-re , 
E-ra egy nagyjából 150 m-es sugarú körben helyenként 
nagyon sűrCfn, a lelónely K-i részén pedig elszórtan fő
ként kelta cserepeket találtunk (grafitos fazékperen1ek 
és oldalak, szürke, jól iszapolt kerámia, néhány kézzel 
formált perem) . Kisebb n1értékben és jóval elszórtab
ban újkó1<ori (egy csőtalpas tál töredékébó1 ítélve talán 
lengyeli) kerámiát, főként pelyvás soványítású edények 
oldaltöredékeit, továbbá néhány obszidiánpattintékot, 
hidrokvarcit- darabokat, egy égett kovaszilánkot, egyéb 
kőpattintékokat, egy bazalt őrlőkőtöredéket és több , 
paticsot találtunk. Legkisebb számban az Arpád-kori 
kerámia képviseltette magát, erősen homokos soványí
tású edényoldaltöredékekkel. 

KULCSÁR VALÉRIA 

380. Véménd, 6. sz. főú t nyomvonala, 6. sz. l e lőhe ly 

(Baranya megye) U, LT, Ró, Á 
2007. június 2. és szeptember 12. között régészeti 
feltárást végeztünk az M6 B003 lelónelyen. Véménd 
településtó1 D-re, az M6 autópálya tervezett nyon1vo
nalán az előzetes terepbejárás során régészeti leló11elyet 
azonosítottak, majd a 2006. augusztus 15. és szepten1ber 
14. között szondázó ásatás történt. 2007-ben a lelónelyen 
kitlizött nagy terület(í szelvényben kutattunk. 

A leló11ely a Bozsoki-patak Ny-i partján, egy n1e
redek do1nbhát oldalán található, n1ely fokozatosan 
platóvá alakul, n1ajd meredeken fut le a patak egykori, 
mára már feltöltődött árterébe. A patak felé haladva 
az egykori ártér vastag üledéke alól feltört a talajvíz, 
az altalajig nem lehetett lemélyíteni a szelvényt. Az 
árterületbe két szondát húztunk, ezek egyike teljesen 
üres volt, a másikban mindössze két, a neolitiku1nba 
sorolható objektum volt. A feltárás így érdemben az 
egykori földút vonaláig terjedhetett. 

A feltárt területen igen csekély volt az objektum
slír(íség, a szórványleletek száma szintén kevés. Az 
objektumok a dombháttól lejjebb, fó1eg a patak felé 
találhatók. Konkrét településszerkezetre utaló jel nem 
volt követhető egyik korszak esetében sen1. A leló11elyen 
78 új objektun1ot tártunk fel, ezek alapján a középső 
neolitiku1nba 11-et, a kelta/római korszakba 10-et, az 
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; 

Arpád-korba pedig 49-et tudtunk besorolni. Nyolc ob-
jektum leletanyag hiányában datálhatatlan volt. 

Az újkó'kori objektumok 2 kivételével agyagnyerő 
gödrök. Szabálytalan alakúak, a nagyfokú erózió miatt 
ma már viszonylag sekélyek. Mindegyik a patak vo
nalával párhuzan1osan helyezkedett el, nagyjából egy 
magasságban követve a patakmedret. Betöltésükben 
nagy mennyiséglí kerámiatöredék, pattintott és csiszolt 
kőeszközök, továbbá állatcsontok voltak. 

A kerámiaanyag kavicsos soványítású, az edénytípu
sok alapján (enyhén kónikus edényoldalak, bütyök.fülek, 
zsinegdíszes és átlyukasztott oldaltöredékek, vörösre 
festett csőtalpak és négyszögletes tálak) a dunántúli 
vonaldíszes kerámia korai fázisának(?) leletei. Említést 
érdemel egy kisméretli, négylábú mécses, vagy oltár 
töredéke, egy egészben talált és két, csak kismértékben 
sérült edény. A kőanyagban többféle csiszolt kóoalta 
és sok pattintott kovaeszköz volt. Egy áttetsző, fehéres 
kvarckiistály is a neolit agyagnyerőgödörbó1 került elő. 
A neolitiku1nból egyetlen épített konstrukcióra utaló 
jel egy jól követhető járószint részlete volt, feltehetően 
egykori házpadló maradványa. Környékéró1 nagyobb 
elszenesedett fan1aradvány és sok patics került elő. 

Az őskorba soroltam a lelónely egyetlen csontvázas 
sírleletét (37. obj ektun1). A váz sírfolt nélkül került elő, 
kis mélységben és erősen szétszántva. Eredeti helyén 
csak az oldalára fektetett koponya és az áll alatt levő ujj
csontok maradtak, ez alapján oldalára fektetett, felhúzott 
karral, zsugorítva eltemetett vázra lehet következtetni. 

A kelta/római korszakból két föl dház és egy árokrész
let való, a többi ezekkel egykorú objektum különféle 
méretű és alakú gödör. A földházak egyforn1a méretűek 
és alakúak, két ágasfás tetőtartó szerkezetre utaló cö
löplyukkal. E korszak objektumaiból kis mennyiséglí 
kerámia került elő és néhány vastárgy. Az egyik ház 
leletanyagában egy kisméretlí, ezüst- vagy bronzcsüngő 
volt, és egy fibularugó. A lelónely egyetlen fibulája, 
egy kisméretlí bronzfibula, szórványként került elő. E 
korszak objektumai fó1eg a szelvény D-i és K-i részén 
mutatkoztak. 

; 

Az Arpád-leorból 2 kemencebokor, 12 külső kemence 
és 3 földház került elő. A 3 földház általános szerkezetlf 
és n1éretlí, két ágasfás tetőtartó-szerkezettel készült. 
A 3 ház közül kettóoen épített kőkemence volt, ezek 
egyikén ek platnija kétszeres alapozásúnak bizonyult, 
az alsó kerámiából állt. A házak padlója két földház 
esetében volt részben, illetve majdnem teljesen kö
vethető. A padló megújítására utaló jelek nem voltak. 
A házakban talált n1unkagödrök oválisak voltak, az egyik 
házban kettő is volt beló1ük, az egyik mellett magasan 
meghagyott padkával, amelyen nagyobb felületen 
elszenesedett famaradványt figyeltünk meg. Az egyik 
ház esetében a lejárat helye is jól követhető volt. A ke
mencebokrokban mindkét esetben egy egész és egy a 
korszakban szétásott régi kemence maradványa volt. Az 
egyik kemencebokor esetében a kemence körül nagyjá
ból négyzetes szerkezetet kiadó cölöplyukak sorakoztak, 

ezek talán a kemence fölé épített egykori tetőszerkezet 
tartói lehettek. A különálló külső kemencék a korban 
szokásos méretűek, platnijuk többnyire alapozás nél
küli volt, egy külső kemence esetében kő-, kettőnél 
kerámia-, kettőnél kő- és kerán1iaalapozást figyeltünk 
meg, minden esetben egyréteg{íek voltak. A kemencék 
hamusgödreiben is viszonylag vékony han1uréteg volt, a 
hamusgödrök aljának lesározására, megújításukra utaló 
jelet nem találtunk. 

; 

Az Arpád-kori kerámiaanyag viszonylag csekély 
mennyiséglí volt, többségük kihajló peremű fazék, 
melyek között volt rádlidíszes és csontbenyomkodásos 
díszítéslí is. Cserépüsttöredék kevés került elő, de ta
láltunk egy bordás nyakú edénytöredéket is. A korszak 
fémanyaga is szegényes, mindössze néhány kis vaskésbó1 
és egy kopott bronzérembó1 állt, ez utóbbi is késő ró
mai lehet. Az egyik földházból került elő egy késő avar 
jelleglí, jó állapotban levő, díszes bronzcsat. 

; 

Az Arpád-kori telep a telepjelenségek jellege, 
továbbá a kerámiaanyag alapján a korszak első felére 
tehető. 

BOLDOG ZOLTÁN 

381. Vép-Szombathely, Alsó-sárdi-dűlő 
(Vas megye) B?, Ró, Á, Kö 
2007. március 13-án terepbejárást végezten1 a Bogáca-, 
patak E-i oldalán. A pataktól néhány tíz méterre egy 
széles plató tetején kisebb-nagyobb kie1nelkedéseken 
több emberi megtelepedésre utaló nyon1ot találtunk. 
A területet leginkább a barna erdőtalaj uralja, melyet a 
patak medre vonalában feketés áthumuszolódott öntés
talaj szakít meg - a régészeti jelenségek is inkább erre 
a vonalra koncentrálódtak. Három nagyobb települési 
gócpontot sikerült lokalizálnunk külőnböző régészeti 
kultúrákból. 

Ferencmajortól DNy-ra: A d{ílő ÉK-i felében a Vép
Szombathely úttól D-re egy nagyobb egybeszántott 
területen markáns őskori (talán bronzkori), római és kö
zépkori telepnyomokat találtunk. Több helyen szétszán
tott paticsdarabok jelezték az elpusztult telep vonalát. , 
Szórványosan Arpád-kori kerámiát is találtunk. A dlílő 
D-i felén a patak közvetlen partján egy nagyobb őskori, 

valan1int egy középkori telepet lokalizáltunk (jól jelezte a 
megtelepedést a rengeteg kerámia mellett a nagyszámú 

; 

vassalak is). A dlilő ENy-i sarkában a Bogáca-pataktól 
K-re a mai szintvonalakat követve egy erőteljes őskori 
telepet találtunk. A cserepek egy jól körbehatárolható 
területen szóródtak szét K-Ny-i irányban. 

Munkatárs: Szilasi Attila Botond régésztechnikus. 

382. Villány határa 
(Baranya megye) Ró 

SoszTARITs ÜTTÓ 

A részletes tanulmányt lásd a kötet 101. oldalán! 
BRADÁK BALÁZS - MARKÓ ANDRÁS - MRÁV ZSOLT 
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383. Vi lmány határa 
(Borsod-Abaúj -Zemplén megye) B, V 
Főutca 114.: 2007. április 16-án leletn1entést végeztünk 
a telken a tulajdonos bejelentése nyon1án, aki az udva
ron újabb sírleletet talált. Egy fekete urna töredékei, 
egy füles tál darabjai, egy ép kis füles bögre és 3 bronz 
hajkarika, valan1int a hamvak voltak a sír tartozékai, 
amelyeket azonban kiemeltek helyükró1. A sír mélysé
ge 80 cm. A találó, térítés ellenében, a talált tárgyakat 
átadta a miskolci Hern1an Ottó Múzeu1nnak. 

Kollár-halom: 2007. április 16-án n1egtekintettük a 
lelóbelyet. A halom K-i szélével szemben, a leválasztás 
rézslíjében középtájon egy körülbelül 1,5x1,5 n1-es gödröt 
ástak illetéktelenek, inelybó1 egy nagyméretű kő gurult le. 
A Kollár-halom K-i végénél egy újabb beásást találtunk, 
körülbelül 1,2x1,2 n1 nagyságú, 1 n1 n1élységig ki volt 
bontva. A gödröt kitisztítottuk, mivel cserepek látszottak 
a feltúrt földben. További késő bronzkori-kora vaskori 
cserepeket találtunk, és egy kettőskónikus orsógombtöre
déket, valan1int őrló"kődarabokat. Ez az anyag inegegyezik , 
az innen EK-re levő 3. sz. lelőhely anyagával. 

B. HELLEBRANDT MAGDOLNA 

38~. Vindornyaszőlős, Kis-Híd i -dű lő 

(Zala megye) Ró 
2007. március 19-én hétfőn helyi lakos 4 darab késő 
római (4. sz.) bronzkarperecet adott be a Balatoni Mú
zeumba. Elmondása szerint a leleteket 2006 tavaszán 
a földjén szántás után találta. A karperecek környékén 
emberi csontokra is felfigyelt (a csontok elhelyezkedé
sére, a csontok jellegére nen1 en1lékezett, csak hogy a 
kéz vagy a láb hosszúcsontjai lehettek) . A csontokat nen1 
gylíjtötte be. A karpereceken kívül más leletanyagot 
nen1 talált, de „különös téglákra" figyelt fel, szokatlan 
méretük miatt. Ezeket viszont nen1 gylíjtötte be, beló1ük 
egyetlen példányt sen1 tudott mutatni. Véleményen1 
szerint a téglák nagy valószínlíséggel tegulák lehetnek. 

Március 23-án felkerestük a helyszínt (Kisszó1ős út 
12. sz. ház n1ögötti szántó) . A inegmutatott előkerülési 
helyet kézi GPS készülékkel ben1értük. A karperecek , 
találási helye egy E- D irányú don1hát D-i része, a 
don1boldal felső része, a mai településtó1 Ny-ra, a földút 
D-i részén. 1\ környéket fémkeresővel átkutattuk, de 
értékelhető régészeti leletanyagra vagy jelenségre nen1 
bukkantunk. A területen terepbejárást végezve szintén 
nen1 bukkantunk értékelhető leletanyagra. 

A lelóbely összefüggése az MRT 3. kötetében 64/4 , 
jellí leló11ellyel kérdéses, hiszen az tó1e ENy-ra, nagyobb 
távolságban helyezkedik el. 

Munkatárs: Jordán György restaurátor. 

385. Visegrád, Rév utca ~ . 

(Pest megye) B, Kö, Kú 

HA v ASI BÁLINT 

2007. július 23 . és november 12. között folytattuk a tel-

ken (Hrsz.: 89/ 2) a 2006-ban részben feltárt középkori 
településrészlet kutatását. Kapcsolódva a tavalyi év , 
eredményeihez, ezúttal a terület K-i és E-i sávjában nyi-
tottunk új szelvényeket; továbbá több ponton szondázó 
jellegtí kutatásokat végeztünk a 2006-os ásatási terüle
ten is. Ezek alapján pontosíthattuk és kiegészíthettük a 
korábbi kutatások eredn1ényeit. 

A telek DDK-i sarkában húzódó, 14- 15. századra 
keltezhető egykor emeletes, részben faszerkezet(í 
kőépület belsejében a tavaly előkerült jó állapotú tég-, 
la padlóhoz kapcsolódva feltártuk a ház ENy-i sarkában 
álló, legalább egyszer megújított kandalló alapozását. 
A Ny-i zárófal csonkjától Ny-ra külső lépcső vezetett az 
e1neletre, ennek kőalapozását figyeltük meg. A ház köz
vetlen környezetében nagyobb kiterjedéslí, leletgazdag 
kúpcserepes 01nladékréteg és patak.köves-kavicsos külső 
járószint húzódott. Ezt a szintet a 14-15. században 
alakították ki, 1najd a 15-16. sz. fordulóján feltöltéssel 
némileg megemelték. 

Az épületbelsóbó1 illetve a ház közvetlen közelébó1 
előkerült leletanyag alapján a lakóház a 14. sz. közepén
második felében épült és a 16. sz. első felében hagyták 
el lakói. Az ettó1 Ny-ra álló, téglalap alaprajzú, jelenleg 
is1nert méreteiben 20x11 n1-es, hosszanti tengelyében , 
E-D-i tájolású épület fóbb részeit már tavaly feltártuk. 
Közepén egy K-Ny-i tájolású osztó- vagy keresztfa! 
húzódik, 4 egyn1ástól azonos távolságra levő gerenda
fészekkel, ami arra utal, hogy ennek az épületnek is , 
lehettek faszerkezetlí elen1ei. Eszakkeleti és délkeleti 
sarkaiban nagyn1éretlí téglaobjektun1ok épültek. Ezek , 
közül különösen az EK-i sarokban álló maradt n1eg 
épségben, ugyanis az ép boltozatú helyiséget a 18. szá
zadban pinceként használták tovább. Az ásatás egyik 
fontos eredn1énye, hogy sikerült meghatározni eredeti, 
középkori funkcióját. Noha a 2006-os ásatási idényben 
felmerült, hogy ez a téglából épült objektum hypo
caustun1-rendszer eleme lehetett, valószínCíbb, hogy , 
árnyékszékakna alépítn1énye volt, E-i és K-i oldalán egy-
egy lejtős eséslí, téglával falazott felülettel. Ezek közül 
a K-i oldalon levőt a 18. századi pinceajtó beépítésekor 
törték át. A DK-i sarokban húzódó, csak részben hozzá
férhető téglaobjektun1 funkciója nem egyértelmCí, talán 
jégveren1 lehetett. Az épülethez, annak K-i oldalán egy 
K-Ny-i tájolású, 10 tn hosszú pincét építettek. Bejárata , 
a ház EK-i sarkában az épületbelsóbó1 nyílott, a 18. 
században elfalazták. A n1inden bizonnyal a téglából 
épült boltozatot is ekkor - a 18. sz. n1ásodik felében 
- bontották el a boltvállindítások szintjéig. Ajtó vagy 
ablaknyílások nem kerültek elő, n1ivel a hosszabb ideig 
elhagyatva álló romfalakat a 18. században a falalapozás 
szintjéig visszabontották. Felhasználásukkal épült az a 
K- Ny-i tájolású, rövid ideig álló barokk épület, an1elynek 
igen csekély n1aradványai voltak csak inegfigyelhetó1< 
ásatási területünk Ny-i felén. Talán ehhez az épülethez 
tartozott az a pince, vagy jégverem is, an1elynek csak 
lejárata, pontosabban lépcsőalapozása inaradt n1eg; a 
hozzá tartozó részeket a területen 2007-ig álló újkori 

306 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007 

pincével semn1isítették ineg. Az előkerült leletanyag 
(nagy mennyiségű kerámia, éren1 stb.), valan1int egyes 
építészeti részletek alapján eln1ondható: a nagyméret(í 
épületet a 15. században közvetlenül a már álló kisebb 
lakóház n1ellé emelték; a kapcsolódó pince is ekkor , 
épülhetett. Használatát egyérteln1Cíen jelzi az E-i záró-
falhoz kapcsolódó leletgazdag, Mátyás-dénárral keltezett 
réteg. A 16. sz. első felében elnéptelenedő házak egyes 
részeit - így a fentebb en1lített pincét is - a 18. század
ban újrahasznosították, n1ajd a század n1ásodik felében 
n1egszüntették. Az eredetileg á rn yékszékaknaként 
szolgáló helyiséget csak a 19-20. században temették 
be véglegesen. 

Az épület középkori funkciója nem tisztázott; n1é
retei és nleglevő részletei azonban arra utalnak, hogy 
rangos személy városi lakópalotája, esetleg középület 
lehetett. A területen több ponton n1egfigyelhettük a 
házak építését közvetlenül megelőző korszak, a 14. sz. 
első felének régészeti nyomait is. Itt ebben az idóben egy 
- teljes méreteiben és határaiban egyelőre nem isn1ert 
- udvar húzódott. A sárga, agyagos, letaposott felszínű 
kora Anjou-kori járószintró1 2006-2007-ben összesen 
10 szemétgödör, egy téglalap alaprajzú ásott kút és egy 
viszonylag rövid ideig használt külső agyagken1ence 
vagy kohó inaradványai kerültek elő. 

Az eredetileg valószín(íleg agyagkiter1nelő-helyként 
ásott gödrök jellege és betöltése igen hasonló képet nlu
tat: egy bronzkori és egy a 16. sz. első felére keltezhető 
objektum kivételével niindegyiket a 14. sz. első felében 
ásták. Kerek, vagy kissé ovális alaprajzúak, a középkori 
udvarszintró1 n1ért n1élységük átlagosan 3-4 n1, lefelé 
szCíkülőek. Néhányban famaradványok (esetleg deszka
béllet?) nyomai is voltak. Betöltésük gazdag leletanyagot 
tartalmazott: az ép és töredékes kerámiaedények (faze
kak, korsók, csészék) mellett a nagyszán1ú üvegtöredéket 
(összeállítható velencei, cseppes és festett poharak) 
említhetjük. Elóbukkant egy unikális leletnek tekinthető 
bronz, úgynevezett „n1andorla" formájú pecsétnyon1ó 
(egy csuklyás köpenyt viselő ólon1figura) is. Az egyik 
gödörben 12 különböző méretű, réz vagy bronz öntésére 
szolgáló öntőtégely hevert. Ez a leletegyüttes különösen 
fontos annak fényében, hogy öntőtégelyek töredékei 
amúgy is nagy számban kerültek elő a 14. századi réte
gekbó1. i\!Iindez egy a közelben fekvő, máig isn1eretlen 
ötvös- vagy bronzöntőn1űhely létét feltételezi, ásatási 
területünkön ugyanis a fentebb e1nlített ken1ence- vagy 
kohómaradványon kívül nem került elő n1Cíhelyre, vagy 
n1Cíhelyépületre utaló objektum. A terület közelében 
fekvő ötvösn1Ghely eltnéletét erősíti az is, hogy a 14. 
századi udvarszinten találtuk azt az ólomlen1ezdarabot, 
amelyre Károly Róbert 1329-ben vert garasának próba
veretét nyomták. , 

A két épülettó1 E-ra és K-re nyitott szelvényekben 
újabb épületek nyon1át nem találtuk. Mindkét sávban 
több ponton a már fentebb en1lített késő középkori pa
takköves, kavicsos külső udvarszint került elő. A nagy , 
épülettó1 E-ra fekvő egyik szelvényben egymástól jól 

elkülöníthető rétegsort figyelhettünk n1eg: egy vi
szonylag vastag, 17-18. századi leletanyagot (habán 
jellegű kerámia, kegyérem, pipa, golyóöntőforma stb.) 
tartaln1azó feltöltés alatt közvetlenül a 15. századra kel
tezhető kavicsos udvarszint húzódott. (Ez egyértelműen , 
kapcsolódott a nagy épület ENy-i sarkához, feltehetően 
azzal egykorú.) Ezt átvágva Károly Róbert-pénzekkel 
keltezett agyagos, letaposott, 14. századi szintet talál
tunk; valószín{íleg ugyanazt, a1nely az ásatási terület 
D-i felén is húzódik. , 

A Rév utca 4. sz. telektó1 E-ra fekvő, kavicsos-n1ur-
vás, a tornacsarnoktól a 11. sz. útig húzódó keskeny 
útfelületen (Hrsz.: 85) kutatás nem folyt. f\ 2007. évi 
ásatási eredmények alapján az valószínűsíthető, hogy 
ezen a területen épületmaradvány nem várható. 

A 2006-2007-ben a Rév utca 4. területén folytatott 
ásatásokat összevetve a környéken folyt korábbi kutatá
sokkal (különösen a Rév utca 4. sz. telektó1 közvetlenül , 
E-ra húzódó úgynevezett „Városközpont" területét), 
több fontos n1egállapítást is tehetünk a település topog
ráfiájára nézve. ValószínCílcg erre a részre lokalizálhat
juk a késő középkori Visegrád piacterét. A körülbelül 
200x100 n1-es tér egykor a Duna felé nyitott volt, három 
oldalát U-alakban házak és házsorok övezték. Ennek D-i 
oldala, a n1ai Rév utca vonala sCírCín beépített és lakott 
része volt a városnak a 14. századtól a 16. sz. első feléig, , 
E-i fele kevéssé ismert. A 14-15. században (két nagyobb 
épület kivételével) a tér nagyrészt beépítetlen maradt; 
ennek okaként elképzelhető a Dunához való közelség is. 
A legvalószínCíbb mégis az, hogy e helyütt kereskedelmi 
és kézmCíves tevékenység folyhatott, amely a vásározás, 
esetleg az ezzel együtt járó t(ízveszély n1iatt szabad 
területet igényelt. 

Az egykori piactéren 2003-2004-ben folyó régészeti 
kutatások során számos bizonyíték került elő arra nézve, 
hogy a 14-15. században az egész területet folyan1atosan 
használták: a patakköves-kavicsos út- és járófelületek 
mellett külső tCízhelynyon1ok, alkaln1i tüzelónelyek, 
ideiglenes épületek meglétére utaló cölöp- és karólyu
kak, sövényfalú, paticcsal tapasztott 14. századi ház 
inaradványai egyaránt elóbukkantak. 

A piactér és környéke (Rév utca-Fő utca-11. sz. 
út-Mozi köz által közbezárt rész) tehát egyérteb11Cíen 
a tatárjárás után kialakuló városias jellegű település ré
szét képezte; a késóbbiekben, Károly Róbert uralkodása 
alatt ebbó1 fejlődött ki a kiváltságokkal is felruházott 
középkori Visegrád. 

Munkatársak: az EL TE Régészettudon1ányi Intéze
tének hallgatói. 

KOVÁTS ISTVÁN - GRÓF PÉTER 

386. Vitnyéd, Kishely-dű lő 

(Győr-Moson-Sopron megye) B 
2007. július 2-6. között próbafeltárást végeztünk a falu D-i 
határában, a 05/17 hrsz. telken. Az előzetes terepbejárás 
alapján feltételezett lelónely meghatározásához kutatóár-
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kokat húztunk a terület középső, kissé magasabban fekvő , 
részén E-Dés K-Ny irányban. A kb. 30 cm vastagságú, 
erősen kavicsos humuszréteg rendkívül keménynek bi
zonyult, az altalajt pedig bányászásra alkalmas sóder 
alkotta. A kedvezőtlen viszonyok ellenére a kutatott részen 
viszonylag intenzívnek tekinthető településnyomokat 
dokumentáltunk. Több földfelszínre épített, oszlopszerke
zetes épület részletét találtuk meg, illetve egy 7 oszlophely 
alkotta ÉNy-DK irányú sort is felfedeztünk. Ezenkívül egy 
K-Ny irányú sekély és keskeny, valamint két valan1ivel , 
nagyobb, ENy-DK irányú árok és gödör jelentkezett. 

Összesen 31 objektumot azonosítottunk, továbbá 1 
gödörsírt a talajszinttó1 mintegy 70-80 cm mélységben, 
mely utóbbi azonban jelenkori temetkezésnek bizonyult. 
A gyűjtött leletanyag túlnyon1ó része kerámiatöredék, 
melyek a késő bronzkori urnamezős kultúra időszakára 
datálhatók. 

POLGÁR P ÉTER 

387. Vonyarcvashegy, Mandulás-lakópark 
(MRT 1. k. 13/ 1 lh.) 
(Zala megye) U, Ró 
A 2178/11, 12, 13, 14, 16. hrsz. ingatlanokon, a 71 . sz. , 
út E-i oldalán a Fő út és a Mandulás utca által határolt 
részen, egy lakópark házainak építése miatt végeztem 
régészeti próbafeltárást 2007. január 10-22. között. 
A kutatást indokolttá tette, hogy a jelenlegi területtó1 , 
E-ra n1integy 200 inéterre 2005-ben Straub Péter késő 
LT, kora rón1ai kori objektumokat tárt fel. Irodalmi 
ada'tok alapján (MRT 1. 13/1; 55/3) újkőkori, késő réz
kori, bronzkori, késő vaskori és római telepnyomokkal 
is számolni kellett a területen. 

A lakóházak területét kutatóárkokkal szondáztan1 
meg, melyek közül a 2178/13 és 2178/14 hrsz. ingatla
nokon (III és IV. kutatóárok) a próbafeltárás pozitívnak 
bizonyult. A két ingatlan területén vastag eróziós réteg 
alatt (felszíntó1számított160-180 cn1) összesen 22 ob
jektun1ot tártunk fel. Közülük 17 cölöplyuk, 4 hulladék
gödör és 1 zsugorított csontvázas sír volt. A lelónelyró1 
két objektum betöltésébó1 kerültek elő késő neolitikus 
lengyeli kultúrába sorolható kerámiatöredékek, vala-, 
mint szentgáli radiolaritok. A zsugorított sírban EK-
DNy-i tájolással egy gyern1eket helyeztek el, bal oldalára 
fektetve, arccal keletnek. A sírban mellékletet nem 
találtunk. Fontos momentum, hogy a lelónely K-i felén 
húzott I. sz. kutatóárokban a vastag eróziós rétegben 
rón1ai tetőcserepek töredékei kerültek elő. 

A terület a 13/1 alatt Gyenesdiás-Vonyarcvashegy 
határrészén leírt késő neolitikus lelónely része lehet. 

A területen megelőző feltárással folytattam a kutatást 
október 9. és december 13. között, 243 m2 nagyságú terü
leten. Ennek során 48 telepobjektum és 1 sír került elő. 

A telephez tartozó objektumok (cölöplyukak, szemetes 
gödrök) a középső neolitikus DVK valamint a római kor 
időszakára keltezhetó1<. A telepanyagból külön említést 
érdemel egy félig földbe mélyített, a ház sarkaiban cölöp-

lyukkal ellátott, római korra keltezhető ház és egy egyelő
re ismeretlen funkciójú, szintén a római korra keltezhető 
K-Ny-i irányban 5 párhuzamosan futó alapárokrendszer
bó1 álló konstrukció. Eló1<erült egy melléklet nélküli, bal 
oldalára fordított, K-Ny-i tájolású gyern1ek csontváza , 
is. A csontváz egy E-D-i tájolású, a leletek alapján DVK 
időszakára keltezhető árokban került elő. 

A leletanyag a keszthelyi Balatoni Múzeumba ke
rült. 

388. Za labér, Páskom-dűlő 
(Zala megye) R 

HAVASI BÁLINT 

A részletes tanulmányt lásd a kötet 5. oldalán! 

389. Zalaegerszeg, Balatoni út 
(Zala megye) Kk, Kú 

BASTICZ ZOLTÁN 

Zalaegerszeg város közműrekonstn1kciója során a Bala
toni úton a Mária Magdolna plébániatemplon1 D-i oldala 
mentén új vízvezetéket fektettek. Ezen a területen terült el 
Zalaegerszeg középkori temetője, amelyet részben feltár
tak. Az új vezetéket a már korábban itt futó vezeték nyom
vonalán fektették le, így a földmunka csak a már korábban 
közműfektetés során megbolygatott sírokat érintette. 

A kiásott földben nagy mennyiségű emberi csontot 
gyCíjtöttünk össze, amelyet a Göcseji Múzeumba szál
lítottunk. A csontok n1ellett edénytöredékek, bronzból 
készült ruhadíszek kerültek elő, illetve egy 1570-ben 

„ , 
vert ezusterme. 

Munkatárs: Eke István. 
VÁNDOR LÁSZLÓ 

390. Zalaegerszeg, Berekalja II. 
(Zala megye) R, N 
2007. szeptember 17. és október 17. között a 74. sz. út 
Ny-i oldalán ivóvíz- és szennyvízvezeték több száz n1éter 
hosszú árkának ásása, illetve az út két oldalán útkorrekci
ót kísérő földmunkák tettek szükségessé szakfelügyeletet 
a Berekalja II néven ismert régészeti lelónelyen. 

Régészeti jelenségeket a Géva-hegyre vezető kavi
csos út két oldalán, illetve a feltört műút alatt, továbbá 
a 74. sz. út korrekcióval érintett K-i oldalán találtunk. 
A közel 100 m2-nyi területen feltárt 20 régészeti ob
jektum árokba eső részét feltártuk. Részben középső 
rézkoriaknak, részben feltehetően szintén rézkorinak 
és késő népvándorlás korinak bizonyultak. 

391. Zalaegerszeg, Besenyő utca 81 /a 
(Zala megye) Kö 

STRAUB P ÉTER 

A 17 22/1 hrsz. ingatlanon 2007. n1ájus 4-7. között végez
tünk n1egelőző feltárást, n1ert az építkezés földmunkái 
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során régészeti jelenségek kerültek elő. A telken épí
tendő K-Ny-i hossztengelyű családi háznak és a hozzá 
kapcsolódó garázsnak az alapárkait 80 cm mélységben 
ásták ki. Az 50-60 cm széles árkokban 6 foltot találtunk. 
Valamennyit feltártuk, 14. századi kerán1ia- és fén1anyag 
került elő beló1ük. 

STRAUB PÉTER 

392. Za laegerszeg, Kossuth Lajos utca-Dísz tér 
(Zala megye) Á, Tö, Kú 
A város közműrekonstrukciója a 2006. évben kezdődött 
Széchényi téri rekonstrukció folytatásaként 2007. május 
22-én kezdődött el. A tavalyi évben késő középkori és 
kora újkori településmaradványokat, és egy kora újko
ri temető 11 sírját tártuk fel. 2007. n1ájus-júniusban 
a szennyvízvezeték szakaszát a Kossuth u. bal oldali 
útsávjában a Berzsenyi Dániel utcától a Dísz térig épí
tették ki. 

A munka során több régészeti periódus leleteit sike
rült megfigyelnünk (Árpád-kor, késő középkor, újkor). 
A II. ütem vezetékkezdetétó1számított70 métertó1 a régé
szeti objektun1ok sCírCísödtek, és egészen a n1unkaszakasz 
befejezéséig találtunk objektumokat. A nyomvonalban kb. 
110-130 cm mélységben több helyen jól n1egfigyell1ető 
volt egy égési réteg, an1ely nagy valószínCíséggel a 19. sz. 
elején történt zalaegerszegi tűzvész nyoma. 

Összegezve a május-június hónapban végzett 
megfigyelés eredményeit, megállapíthatjuk, hogy a 
régészeti lelónely középkori és kora újkori időszaka 
biztosan kite1ied a Kossuth Lajos utcán a Széchényi tér 
déli végétó1 (Berzsenyi Dániel u.) a Dísz térig. Ugyan van 
egy kisebb hiátus, de elvétve itt is előfordultak régészeti 
objektu1nok. 

A lelónely n1egfigyelt, déli része valószínűleg iparos, 
kézmCíves telep lehetett, erre utal a nagyszá1nú ken1en
ce, munkagödör. 

Június 19. és augusztus 7. között a II. ütem ivóvíz
vezeték Kossuth Lajos utcának a Berzsenyi Dániel utca 
és a Dísz tér közötti szakaszának, valan1int a Dísz tér 
körüli szakaszának építése közben végeztünk régészeti 
szakfelügyeletet. Ennek során késő középkori és kora 
újkori régészeti objektun1okat tudtunk n1egfigyelni, 
illetve szórványosan edénytöredékek kerültek elő. A re
konstrukció közben végzett megfigyeléseink megerősítik 
azt a megállapítást, hogy a kora újkori Zalaegerszeg a 
mai Dísz tér területére is kiterjedt. 

l\llunkatárs: Eke István. 

393. Za laegerszeg, Piac tér 
(Zala megye) Tö, Kú 

VÁNDOR LÁSZLÓ 

A Piac téren 2006. november 13-26., n1ajd 2007. április 
24. és május 24. között n1egelőző régészeti feltárást 
végeztünk, a városi szennyvízvezeték rekonstrukciója 
által érintett területen. 

2006-ban három kisebb szelvényben dolgoztunk a 
közművekkel, 19. századi épületek alapozásával boly
gatott területen. A szelvények falában jól látszódott az 
egerszegi vár árkának Ny-i része, a1nelyet a szelvények
kel sikerült részben átinetszenünk. A metszetben jól lát
szódott, hogy a kb. 5-6 m széles árok alja beiszapolódott, 
uszadékkal telítődött. Ez az árok használatának utolsó 
fázisa. Ebbó1 a rétegből került elő a legtöbb lelet (késő 
középkor, kora újkor) . Az árok felső részét homokkal, 
törmelékes földdel töltötték vissza, innen szórványosan 
kerültek elő újkori edénytöredékek. 

A kutatást 2007-ben tovább folytatattuk a léte
sítendő szennyvízvezeték gerincvezetékének nyon1-
vonalán. Ez a terület a középkori várárokban haladt, 
és több közmű és 19-20. századi alapozás érintette. 
Ebben a két szelvényben is 17-18. századi edénytö
redékek, állatcsontok voltak. A 4. szelvény középső 
részén gerendaalapozású téglafalat találtunk, illetve a 
szelvény végében egy terméskó'ből rakott falszakaszt. 
Ezek nagy valószínCíséggel 18-19. századi építkezések 

. 
nyomai. 

A leletek a zalaegerszegi Göcseji Múzeumba ke
rültek. 

Munkatárs: Eke István. 

39lt. Zalakomár, Fe lső-csa li t 

(Zala megye) U, R 

v ÁNDOR LÁSZLÓ 

2007. április 25-én az M7 autópálya Zala n1egyei föld
munkálataihoz kapcsolódó régészeti szakfelügyelet 
során a zalakon1ári forgalmi csomópont „A" és „D" 
ágának nyon1vonalában régészeti objektumokat és 
kerámiatöredékeket észleltünk. A következő napokon 
végzett hun1uszoláskor további régészeti jelenségek 
rajzolódtak ki. 

A lelőhely leletn1entését 2007. május 2-3-án 
végeztük el. A teljesen feltárt terület 440 m2, melyen 
18 régészeti objektun1ot bontottunk ki. Az „A" és 
,,D" ág domb tetejéhez közelebb eső déli részén DVK 
teleprészlet n1utatkozott, an1ely feltehetőleg a nyom
vonalon kívül is folytatódik. A feltárt objektumokból 
túlnyon1órészt kerá1niatöredékek, kis számban pedig 
kőpengék, magkövek, őrlőkövek és pattintékok kerültek 
napvilágra. , 

Az „A" ág E-i részén szórványosan a középső rézkori 
Balaton-Lasinja-kultúrához tartozó kerámiatöredékek 
jelentkeztek, ám ezek objektumokhoz nen1 voltak köt
hetó1<. 

Munkatárs: Korcsmáros Attila technikus. 
TOKAI ZITA MÁRIA 

395. Zalakomár, Kiskomáromi-berek 
(Zala megye) B, LT 
2007. május 2-án az M7autópálya189+400-189+500 km
szelvénye közötti szakaszán a földmunkákhoz kapcsolódó 
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régészeti szakfelügyelet során régészeti jelenségeket és 
leleteket észleltünk. 

A lelónely lelet111entését 2007 . május 3-4-én vé
geztük el a régészeti objektun1okkal fedett és teljesen 
feltárt 410 in2 területen. A Kiskon1áron1i-berekbó1 kissé 
kiemelkedő hon1okdo111bon 4 gödröt és a nyon1vona1 K-i 
részén egyn1ás n1ellett 3 lekerekített sarkú téglalap alakú 
házból álló házsort tártunk fel, inelyek a kelta időre (LT 
C) keltezhetők. A lelónely K-i irányban biztosan tovább 
terjed a nyomvonalon kívül is. A feltárt objektumokból 
kerán1iatöredékek, állatcsontok, kövek és n1indössze 
két vastárgy - egy vaskés töredéke és egy vas kocsiszeg 
- került elő. 

A lelónelyen szórványosan a késő bronzkori urna
mezős kultúrához köthető kerámiatöredékek is jelent
keztek. 

Munkatárs: Korcsn1áros Attila technikus. 
TOKAI ZITA !VIÁRIA 

396. Zalaszentlászló, Pusztaszentmihály-dűlő 
(Zala megye) 1 
Tóth István zalaköveskúti a1polgárn1ester 2007. n1ájus 
14-én szen1élyesen bejelentést tett a Balatoni Múzeun1-
ban, hogy Zalaszentlászló határában egy halon1sírra lett 
figyelmes. Eln1ondása szerint a halomsír egyes részein 
beásásokat figyelt n1eg. A n1úzeun1 adattárában a ha
lo111sírra vonatkozóan sen1n1ilyen adatot nen1 találta111. 
2007. május 17-én a bejelentővel szen1lét tartottan1 a 
helyszínen. Zalaszentlászlótól Ny-ra, a Zala folyó és a 
falu között található dűló'ben valóban egy bolygatott 
halomsír található. A n1agányos halomsír a rét.ként , 
használt dCíló'ben az erdőtó1 E-ra helyezkedik el. 

A halomsír kerek alaprajzú, legmagasabb pontja a , 
n1ai járószinttó1 80- 100 cn1 között van. Atmérője 22 in. 
A halom K-i szélén, a halom peren1énél egy 5x5 n1éteres 
területen, a halon1 szintjétó1 n1ért 50 cm-es mélységig 
isn1eretlen eredet(í beásás található. Hasonló inéret(í 
és mélységű beásás nyo111a figyelhető meg a halom D-i 
peren1én is. A beásásokból a halon1 szerkezetére követ
keztetni nen1 lehet. A K-i peren1en n1egfigyelt beásás 
néhány napos lehetett. A területen régészeti leletanyag 
- n1elybó1 a halon1 korára lehetne következtetni - nen1 
került elő. 

I-IA v ASI BÁLINT 

397. Zalaszombatfa, Kebele-patak partja 
(Zala megye) Ő, Ró, Á, Kk 
A „Keb ele-patak árvízcsúcs-csök.kentő tározó" vízügyi 
létesítn1ény építését n1egelőzően, az anyagnyerónely 
területén végeztünk próbafeltárást 2007. inárcius 6-14. 
között, a lelónely fedettségének és pontosabb kiterjedé
sének tisztázására. 

, 
Zalaszombatfa határának EK-i részén, a Kebele-

patak Ny-i partján, az előzetes terepbejárás alkaln1ával 
, 

lokalizált, őskori, római kori és középkori (Arpád-kor, 

késő középkor) lelónelyen nyitott 17 kutatóárokkal 1800 , 
m2 felületet humuszoltunk le. A kutatandó terület EK-i 
részén 17 objektun1foltot, illetve foltrészletet figyel
tünk meg és doku111entáltunk: 15 foltban bőséges késő 
középkori edénytöredék n1utatkozott, 2 foltban pedig 
közelebbró1 meg nem határozható őskori cserepeket fi
gyeltünk ineg. A foltok helyét n1érőállon1ással ben1értük. 
Kibontásukra nen1 került sor, n1ert a beruházó áttervezte 
az anyagnyerőhely elhelyezkedését, kihagyva azt a 4400 
n12 felül etet, an1elyet a régészeti jelenségek érintenek. 

Munkatárs: Kán1án Beáta technikus. A geodéziai 
felmérést Soós Zsolt és Vadász Norbert technikusok 
végezeték. 

398. Zalaszombatfa, Telek alja dűlő 

(Zala megye) R, Á 

KVASSAY J UDIT 

A Kebele-pataki víztározó építését megelőző régészeti 
feltárásra a Telek alja dCílő D-i don1boldalán, a 018/ 5- 6 
hrsz. területeken három szakaszban került sor 2007. , 
február 28. és április 12. között. Februárban 13 ENy-
DK-i irányú árkot nyitottunk a gát vonalában, összesen 
826 1112-en. Ennek során kiderült, hogy a do111b legalján 
és középső részén húzott szondákban j elentkező foltok 
alapján egy-egy jól körülhatárolható területen rézkori 
és középkori régészeti jelenségel<l,el kell szán1olni . Ezt 
követően n1árcius elején azon a két részen, ahol az 
objektu111okat találtuk, egybenyitottuk a felületeteket, 
így újabb 973 m 2-t humuszoltunk le. A feltárást csak 
április első két hetében végeztük: 23 objektumot tártunk , 
fel, melyek kora- és középső rézkori, illetve Arpád-kori 
leletanyagot szolgáltattak. 

399. Zámoly, Nyári Pál utca 51. 
(Fejér megye) N 

STRAUB PÉTER 

2007. március 12-14. között próbafeltárást végeztünk a 
telken építkezést n1egelőzően. Hat objektumot találtunk, 
közülük 4 bolygatott sír, késő népvándorlás kori soros 
temető része volt. A beló1ük szárn1azó edényn1elléklet, 
orsógon1b alapján a 8-9. századra datálhatóak. Két objek
tum lazább szerkezetű, kör alakú, egységesen n1élyülő, 
sötétbarna színlí beásások - gödrök. 

LiOO. Zichyújfalu határa 
(Fejér megye) Á, Kk. Kú 

SIKLÓSI GYULA 

2007 tavaszán végeztünk terepbejárást a településen 
kulturális örökségvédelmi hatástanulmány részeként. , 
A Gárdony felé vezető műút K-i oldalán, a fa1u EK-i , 
szélén egy kisebb szántott parcellán, annak E-i szélén , 
kevés Arpád-kori töredéket gyűjtöttünk, 111íg n1ajdnem 
az egész parcellában késő középkori-kora újkori lelet
anyag volt a felszínen. Megfigyeléseink szerint a lelónely 

310 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007 

, 
tovább húzódhat E-i irányban egy kisebb kien1elkedés 
felé. A terület egy mocsaras-vizenyős rész Ny-i szon1-
szédságában fekszik, a Keleti-Hippolyt-ároktól kb. 700 
m-re Ny-ra. E telephely túlsó D-i szélén lehetett az 
1981-es ásatás, ahol Jungbert Béla kelta sírokat tárt fel 

, , , 
csatornaasas soran. 

LiO 1. Zsadány, Kis-Kivágás 
(Békés megye) B? 

SOMOGYI KRISZTINA 

2007. július 2-án helyszíni szemlét tartottunk fúráspont 
területén, hogy n1egvizsgáljuk a mélyfúrás helyének 
régészeti topográfiai viszonyait. A 027 / 42 hrsz. terüle
tet és környékét bejárva a tervezett fúráspont körzetén 
kívül néhány őskori edénytöredéket figyeltünk meg , 
a felszínen. Zsadány község határának EK-i részén, a , 
Szó1őskert nev(í határrésztó1 E-ra, a Kis-Kivágás nevli 
területen, egy alig érzékelhető kiemelkedés D-i lejtőjén 
kevés őskori, talán bronzkori edénytöredéket figyeltünk 
meg kb. 50 m-es körzetben. A lelónely kiterjedését a 
frissen learatott gabonatarló miatt nen1 lehetett ponto
sabban n1eghatározni. 

LISKA ANDRÁS 

311 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2007 

312 


