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Jelentés az Erd, Simonpuszta 
lelőhelyen végzett 2007. és 
2008. évi leletmentésről 

A Magyar Nen1zeti Múzeum, a Kulturális Örökségvé
delmi Szakszolgálat megbízásából 2007. noven1ber 8. és 
2008. február 1. között megelőző régészeti feltárásokat 
végzett a lelónelyen, a Százhalombatta-Pilisvörösvár 
között épülő földgázszállító vezeték nyomvonalában 
(hrsz.: 081/35-37, 083/6-8). A feltárásra kijelölt terület 
5 m széles, és közel 500 m hosszú volt, amely a lelónelyet 
DNy-i szakaszon, Ny-K irányban szelte át (1-2. kép). 
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A Simon puszta-dűlő, Erd D-i határában, a Benta- és 
a Zámori-patak összefolyásánál lévő parton és annak 
Ny-i lejtőjén található. A lelónely megközelítően 350 m 
széles, 8-900 m hosszú, K-i oldalát a Benta határolja, 
annak árterébó1 enyhén emelkedik ki, tengerszint felet
ti magassága 105-106 m körül mozog. Felszíne lankás, 
talaja jó minőségű, átlagban 60- 80 cm vastag humusz
réteg takarja. Környezetét nagy kiterjedésű szántó
földek, rétek, ligetek, gyümölcsösök és szó1ők borítják. 
Határában régészeti lelónelyek sokasága található,1 ami 
azt bizonyítja, hogy e táj nemcsak napjainkban, hanem 
egykoron is vonzó lehetett, főként a földművelésbó1 és 
állattartásból élő közösségek számára. A vidék kedvező 
természeti adottságaira utal, hogy számos pontján, a 
bronzkortól a középkorig folyamatosan lakott volt, nagy 
kiterjedésű telepek jöttek létre. Simonpuszta 23-24 
hektár körüli felszíni kiterjedésével éppen egy ilyen 
intenzív lelónelyet reprezentál. 

A területen 2004-ben a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága Ottományi Katalin vezetésével már végzett 
feltárásokat, aki az épülő M6 autópálya nyomvonalában 
79 OOO m2-en, négy nagyobb régészeti korszak 2500 
objektumát dokumentálta. Az általunk végzett leletmen
tések lényegesen kisebb volumenűek voltak, összesség
ében 2500 m2-re terjedtek ki , és mindössze 124 objek
tumot eredményeztek.2 

,,,, 
Oskor 
Felszínünkön az őskor legkorábbi időszakát a középső 
újkőkori zselízi kultúra képviselte, legalább is erre utalt 
az a néhány szórványos cserép, amelyeket a patakpart 
magasabban lévő részén találtunk, egy késóobi korból 
származó objektum feltárása során. Tartós megtelepe
désre utaló más nyomok (objektumok) nem kerültek 
elő, de ilyenek a korábbi, nagyobb felületen végzett 
feltárásokkal sen1 voltak igazolhatók. Valószínűnek 

1 MRT 7. k. 9/16 lh. 95-96. 
2 Ezúton köszönöm meg kollégá1nnak, Szenthe Gergelynek az 

ásatáshoz nyújtott segítségét. 
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Hargita Oravecz - Zsolt Mráv 

Report on the rescue excavations 
..... 

at Erd, Simonpuszta site in 2007 
and 2008 

The Hungarian National Museum conducted invest
ment-led archaeological excavations at the site in the 
track of the future gas pipe between Százhalombatta 
and Pilisvörösvár (lrn: 081/35-37, 083/6-8) on the com
mission of the Cultural Heritage Protection Service 
between November 8, 2007 and February 1, 2008. The 
territory to be investigated was 5 m wide and about 
500 m long, and it intersected the south-western part 
of the site ina W-E direction. (Fig. 1-2) 

Simonpuszta-dűlő can be found on a W slope on 
the bank at the confluence of the Benta and the Zámo-
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ri strea1nlets S of Erd. The site is approximately 350 m 
wide and 8-900 m long. The Benta borders it in the E: 
it slightly rises from its floodplain in an altitude of about 
105-106 m above sea level. The surface is mildly sloping, 
the soil is fertile, a humus layer covers it in an average 
thickness of 60- 80 cm. Large plough-lands, meadows, 
gallery forests, orchards and vineyards compose its 
environment. A multitude of archaeological sites can 
be found in its region,1 which proves that this landscape 
was attractive especially for farming communities in 
earlier periods as well . Owing to the natural endow
ments, numerous parts of this region were continu
ously inhabited from the Bronze Age to the Middle 
Ages and large settlements were established. The Si
monpuszta site with its territory of 23-24 ha represents 
these intensive settlements. 

The Directorate of the Museums of Pest County had 
already conducted excavations on the territory under 
Katalin Ottományi's direction in 2004, who had docu
mented 2500 features of four major archaeological 
periods in the track of highway M6 on a territory of 
79000 n12• The rescue excavations covered significantly 
smaller surfaces: 2500 m2 were unearthed and 124 
features were uncovered.2 

Prehistory 
The earliest prehistoric period was represented by the 
Neolithic Zselíz culture at the site; at least this was sug
gested by a few scattered shards found on a higher part 
of the bank du ring the cleaning of a feature dated from 
a later period. No traces (features) of a durational set
tlement were uncovered and it could not either be 
demonstrated by the former excavations conducted on 

1 MRT 7 1986, 95-96 
2 Here I would like to thank Gergely Szenthe my colleague for his 

help at the excavation. 
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tartjuk, hogy az újkó'kori település a Belső-újföldek vagy 
Hosszú-földek alja lelónelyek valamelyikén lehetett.3 

Simon pusztán először a késő bronzkori urnamezős 
kultúra népessége telepedett meg tartósan. Temetkezé
seiket ugyan nem, de telepük egy kisebb részletét mi is 
megtaláltuk. Ebbó1 az időszakból összesen 17 objektu
mot, fó'ként gödröket tártunk fel, amelyek gyéren, egy
mástól nagyobb távolságban jelentkeztek a lelónely 
DNy-i szakaszán. A korábbi munkálatok az urnamezős 
kultúrának kb. 50 urnasírból álló temetőrészletét, vala
mint 170 telepobjektumát (tárolóit, szemétgödreit, ár
kait, kemencéit és házait) tárták fel. Ezek között különös 
j elentőséggel bírtak a kör alaprajzú, félig földbe mélyí
tett, tapasztott vagy döngölt aljú objektumok (ásatójuk 
szerint „lakóházak"), középen munkagödörrel, szélükön 
padkával és felmenő falra utaló cölöphelyekkel.4 

Hasonló formájú objektumok ásatási területünkön 
is megfigyelhetó'k voltak. Az egyiket, a 20/20 számút, 
két középkori árok alatt, azok által részben bolygatva, a , 
nyesési szinthez képest, 100 cm mélyen találtuk. At-
mérője az egyik oldalon 400 cm, a másikon 350-360 cm 
körül volt, az utóbbit csupán hozzávetó1egesen lehetett 
meghatározni, a késóbbi beásások miatt. Az objektum 
ovális alakjáról a felületi és metszetrajz tájékoztat (3. 
kép). Délkeleti és déli oldalán 30 cm magas, kb. 45- 50 
cm széles padkát találtunk. A mélyebb, lejárt, egyenes 
aljú része kb. 310 cm átmérővel rendelkezett. A met
szetfal K-i oldalán, közvetlenül az objektum szélén, ill. 
azon kissé túlnyúlva, egy kisebb, oszlopgödörre utaló, 
fülkeszerű, 20 cm átmérőjű beásást találtunk. Az objek
tum betöltésében tapasztásból, hamus, faszenes csíkok
ból álló, vastag réteg volt, amelybó1 arra következtet
tünk, hogy egy beszakadt, sárral tapasztott, ágfából 
készült, széttöredezett tető maradványai kerültek elő. 
A gödör ovális alakja, valamint az oszlophely fülkeszerű 
kialakítása alapján valószínűnek tartjuk, hogy az objek
tumnak görbevonalú, azaz kupolaszerű befedése lehe
tett. Az ilyen tetőzet alappillérei nem függó1eges, merev 
oszlopok, hanem hajlítható, rugalmas ágak voltak, 
amelynek stabilitását a fülkeszerű beásások biztosítot
ták.5 Csupán a korlátozott kiterjedésű és sürgető tem
pójú feltárásnak tudható be, hogy további fal és tető
szerkezetre, valamint bejáratra utaló nyomokat nem 
sikerült megfigyelnünk. 

Az objektumok rendeltetésével hozható összefüg
gésbe az a két egészen nagyméretű edény is, amelyeket 
az épület Ny-i oldalán, annak padlózatán tártunk fel (4. 
kép 8., 5. kép 5.). (Erró1 lásd Tóth Gusztáv összefoglalá
sát). Egyrészt a nagy edények előfordulása, másrészt a 
belső tér kialakítása (padka, lemélyített járószint), vala
mint a tűzhely hiánya alapján feltételezzük, hogy ez az 

3 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 212; ÜTTOMÁNYI 2006, 77· 
4 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 213; ÜTTOMÁNYI 2006, 74. 
5 DOMBAY 1959, 84-88. 

larger surfaces. Their settlement probably stood at one 
of the Belső-újföldek or the Hosszú-földek alja sites.3 

The population of the late Bronze Age Urnfield 
culture established the first permanent settlement at 
Simonpuszta. We found a smaller fragment of their 
settlement, but did not find burials. Seventeen features, 
mostly pits were uncovered from this period, which 
were loosely distributed at larger distances from one 
another in the SW part of the site. Former excavations 
had uncovered a cemetery fragment of about 50 urn 
graves and 170 settlement features (storage pits, refuse 
pits, trenches, ovens and houses) of the U rnfield culture. 
The round, semi-subterranean features with plastered 
or rammed bottoms ('<dwelling pits" according to the 
archaeologist who unearthed them) with a working pit 
in the centre, benches all around the brim and postholes 
implying vertical walls were especially important from 
among them.4 

Features of similar shapes were observed on our 
excavation territory as well. One of them, feature no. 
20/ 20, was found under two medieval trenches, partly 
disturbed by them, in a depth of 100 cm from the 
scraped surface. Its diameter measured 400 cm on one 
side and 350-360 cm on the other side. The latter one 
could only be estimated because of the later pits. The 
surface and section drawings illustrate the oval shape 
of the feature (Fig. 3) . A 30 cm high and about 45-50 
cm broad bench was found at the south-eastern and 
southern sides. The deeper, trodden, flat part had a 
diameter of about 310 cm. A smaller, niche-like pit, a 
posthole of a diameter of 20 cm was found on the east
ern side of the section wall just at the edge of the feature, 
extending somewhat over it. The feature was filled in 
with a thick layer composed of stripes of daub, ash and 
charcoal, which was interpreted as the remains of a 
collapsed and shattered roof prepared from brushwood 
daubed with mud. The oval shape of the pit and the 
niche-shaped posthole suggest that the feature had an 
arched, a dome-shaped roof. The posts of such a roof 
are not solid, vertical posts but flexible, elastic braches, 
the stability of which was secured with niche-like holes.5 

It was due to the limited extent and the hastened pace 
of the excavation that no more traces of the wall, the 
roof and the entrance could be observed. 

The two very large vessels that were found on the 
floor of the W part of the construction can be linked 
with the function of the features (Fig. 4. 8, Fig. 5. 5). 
(On this see Gusztáv Tóth's summary.) It can be sup
posed from the presence of large vessels, the interior of 
the feature (a bench, the sunken floor level) and the 
lack of a hearth that this oval feature was rather a store
house than a dwelling. 

3 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 212; ÜTTOMÁNYI 2006, 77 
4 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 213; ÜTTOMÁNYI 2006, 74 
5 DOMBAY 1959, 84-88 
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ovális formájú objektum inkább raktár, mint lakóépület 
lehetett. 

A másik, különleges bronzkori objektum, a 91/119 
sz. volt (6. kép). Ennek a formája nyesett felületen sza
bályos kör alakú, 380x380 cm átmérőjű foltot mutatott. 
Szélén sem cölöplyukakat, sem fülkeszerű beásásokat 
nem találtunk (vagy azért, mert ezek egyáltalán nem is 
léteztek, vagy, mert felismerhetetlenné váltak a betöl
tésben). Metszete arra utal, hogy a nyesési szinthez 
mérve 50-60 cm mélyen ásták a földbe, amelynek a 
közepén egy másik, kör alakú, 120 cm átmérőjű, 40-50 
cm mély gödröt alakítottak ki. A töltelékfölben talált 
paticsdarabok, égett, hamus csíkok arra utalnak, hogy 
tetőzete vesszóbó1 és sárból készült. A kör alaprajzból 
feltételezzük, hogy befedése görbe vonalú, a „búbos 
kemencéhez" hasonló (ágakból, vesszó'kbó1 hajlított és 
tapasztott) szerkezetű lehetett. Betöltésébó1 háztartási 
kerámia és egy kemencerostély nagyobb töredéke került 
elő. Rendeltetésére nézve nem sok támpontot nyertünk, 
de erró1 is feltételezhető, hogy inkább élelmiszer táro
lására szolgáló raktárgödör, mint lakóház lehetett, 
amelynek belső, kisebb gödre nyáron „hűtó'ként" szol
gálhatott. 

Kör vagy ovális alaprajzú objektumok nem ismeret
lenek az urnamezős kultúra magyarországi telepein. Az 
érdiekkel azonos méretű és szerkezetű, „tárológödör
nek'', „veremnek'', „raktárnak", „pincének" stb. nevezett 
épületek korábban Pákozdváron,6 Pécsváradon,7 leg
utóbb Balatonbogláron8, Ordacsehin9 kerültek elő. 
Gazdasági funkciójuk mellett szól viszonylag kis, kb. 12 
m2 körüli alapterületük, könnyű szerkezetük, padkával 
vagy veremmel ellátott belső terük, és nem utolsósorban 
„berendezésük" (pl. hordozható tűzhely, tároló, egyéb 
rendeltetésű edény stb.) A kör alaprajzú épületek nem 
csupán tárolásra, hanem, mint számos angliai, olaszor
szági vagy dániai példa mutatja, lakás céljára szolgáló 
építmények is voltak.10 Ilyen rendeltetésük azonban a 
Kárpát-medencei urnamezős kultúrában mindeddig 

6 MAROSI A.: A pákozdvári őstelep . ArchÉrt (1930) 53-73. 
7 DOMBAY 1959, 84-88. 
8 HoNTI, Sz.-NÉMETH, P.- SIKLÓSI, Zs: Balatonboglár-Berekre-dűlő 

és Balatonboglár-Borkombinát. - Balatonboglár-Berekre-d(ílő 

and Balatonboglár-Borkombinát. ln: Gördülő idő. Régészeti fel
tárások az M7-es autópálya So1nogy megyei szakaszán Zamárdi 
és Ordacsehi között. - Rolling Time. Excavations on the M7 
Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi. 
Somogy Megyei Múzeun1ok Igazgatósága - MTA Régészeti Inté
zete. (2007) 167-177. 173. 

9 GALLINA, Zs.-HONTI, Sz.-KJss, v.-MOLNÁR, !.-NÉMETH, P. G.-PoL
GÁR, P.-SEBŐK, K.-SoMOGYI, K.: Ordacsehi-Bugaszeg. Gördülő idő. 
Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szaka
szán Zamárdi és Ordacsehi között. - Rolling Time. Excavations 
on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and 
Ordacsehi . So1nogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - MTA 
Régészeti Intézete. (2007) 213-220. 215. 

10 A. F, HARDING: The Bronze Age House and Village. European 
Societies in the Bronze Age. Can1bridge World Archaeology 
(2000), 29-38. 
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Another unique Bronze Age feature was feature no. 
91/119 (Fig. 6). It appeared on the scraped surface as a 
regular round discolouration of a diameter of 380 cm x 
380 cm. Neither postholes nor niche-shaped pits were 
found at the edges ( either because they never existed 
or because they were not visible in the filling) . The 
cross-section revealed that it was dug to a depth of 
50- 60 cm from the scraped surface, and another round, 
40-50 cm deep pit of a diameter of 120 cm was dug in 
its centre. The daub fragments and burnt, ashy layers 
found in the filling suggest that its roof was built from 
brushwood and mud. The round ground plan implies 
that the roof was arched and it was prepared from bent 
twigs and branches daubed with mud. Household ce
ramics and a larger fragment of an oven grate were 
found in the filling. We did not have real clues concern
ing its function but it rather seemed to have been a 
storage pit in which food had been stored than a dwell
ing. The smaller interior pit could function as a "refrig
erator" in summer. 

Round or oval features have already been metin 
the settlements of the Urnfield culture in Hungary. 
Round or oval constructions of identical measurements , 
and structures as the ones at Erd, which were called 
"storage pits", "storehouses", "cellars" etc., had been 
uncovered at Pákozdvár,6 Pécsvárad7 and recently at 
Balatonboglár8 and Ordacsehi.9 The relatively small 
ground-space (about 12 m2), the light construction, the 
interior furnished with benches and pits, and their 
content, e.g. portable hearths, storage and other vessels 
etc., attest to their economic function. Round construc
tions were not always used for storage: according to 
numerous examples from England, Italy or Denmark, 
similar constructions also served as dwellings.10 This 
function, however, has not been documented in the 
Urnfield culture in the Carpathian Basin. Here the 
dwelling houses were post structure over-ground con
structions of angular shapes furnished with ovens.11 

, 
6 MAROSI A.: A pákozdvári őstelep. ArchErt (1930) 53-73 
7 DOMBAY 1959, 84-88 
8 HONTI, Sz.-NÉMETH, P.-S1KLós1, Zs: Balatonboglár-Berekre-dűlő 

és Balatonboglár-Borkombinát. - Balatonboglár-Berekre-dűlő 

and Balatonboglár-Borkombinát. ln: Gördülő idő. Régészeti fel
tárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi 
és Ordacsehi között. - Rolling Time. Excavations on the M7 
Motorway in County Somogy between Zamárdi and Ordacsehi. 
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - MTA Régészeti Inté
zete. (2007) 167-i77. 173. 

9 GALLINA Zs.-HONTI, Sz.-K1ss, v.- MOLNÁR, !.-NÉMETH, P. G.-POL
GÁR, P.-SEBŐK, K.-SoMOGYI, K.: Ordacsehi-Bugaszeg. Gördülő idő. 
Régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szaka
szán Zamárdi és Ordacsehi között. - Rolling Time. Excavations 
on the M7 Motorway in County Somogy between Zamárdi and 
Ordacsehi. Son1ogy Megyei Múzeumok Igazgatósága - MTA 
Régészeti Intézete. (2007) 213-220. 215. 

10 A. F, HARDING: The Bronze Age House and Village. European 
Societies in the Bronze Age. Can1bridge World Archaeology 
(2000), 29-38. 

11 KőszEGI 1988, 27- 38; plate 5. 16 
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ismeretlen, lakóházaik itt ugyanis szögletes formájú, 
cölöpszerkezetes és kemencével ellátott felszíni építmé
nyek voltak.11 

Az urnamezős kultúrának nemcsak gazdasági épü
leteit, hanem egyszerű hulladékgödreit is megtaláltuk, 
felületünkön összesen hétnek a részletét tártuk fel, 
amelyekbó1 háztartásokból kidobott állatcsontok, feles
legessé vált használati eszközök (nehezékek, csiszolt 
kőszerszámdarabok), valamint edényekbó1 származó 
töredékek kerültek elő. 

A bronzkori település korához a legtöbb támpontot 
az edények tipológiai és stiláris elemzése nyújtotta. A 
finom kerámia szervetlen anyaggal (homokkal) soványí
tott, átlagban 3-4 mm vastag, jól átégetett, fényezett 
felületű, ritkábban világosbarna, krém-, általában szür
késbarna, szürkésfekete (grafitosszürke), fekete színű volt. 
Egyik kedvelt formája a behúzott peremű tál rövid füllel 
vagy anélkül, amelynek peremét síkozással, turbán teker
cseléssel vagy, árkolással díszítették. Gyakori volt a tálak
nak egy félgömbös formájú változata is, amelynek egyik 
példánya rövid szalagfüllel, valamint girlandszerű („ba
rokkos") árkolással díszítve került elő. Jellegzetes formát 
képviseltek még a korsónak, csészének vagy bögrének 
nevezett kisebb méretű, alacsony, kihajló peremű, göm
bös vagy ovális testű edények is. Számos finom töredék 
kétfülű, kanellúrázott vállú, kónikus testű urnából szár
mazott. Több esetben az edények éles profiljai, széles és 
mély árkolásai fémes hatást keltettek, mintha fémedé
nyek utánzásával készültek volna. A kultúra durva edé
nyeit összetört kerámiával, alkalmanként kaviccsal sová
nyították. Felületük rendszerint lesimított, színük 
többnyire szürkésbarna, szürkésfekete volt. Domináltak 
a különböző méretű fazekak, amelyek a leletanyagban 
alacsony, tölcséresen kihajló peremmel, magas, hengeres 
nyakkal, öblös vagy hordó alakú testtel, függó1egesen 
bordázott felülettel, alkalmasint ujjal behúzgált agyagbe
vonattal, ujjbenyomásos bordával, lencse alakú fogóbüty
kökkel, vízszintesen bordázott széles, vagy nyakban ülő 
rövid szalagfüllel fordultak elő. A finom edényekhez 
hasonlóan a durva kerámián is találtunk síkozást, vala
mint széles, ferde és függó1eges ill. vízszintes árkolást. 
A fazekak után nagyobb számban tálakat találtunk, főként 
félgömb formájú változatban, melyeknek jellegzetessége 
a szögletesen kiugró vagy a karéjosan felcsúcsosodó pe
rem volt. A felsorolt formák és díszítések arra utalnak, 
hogy felszínünkön az urnamezős kultúra hagyatéka a 
kultúra II-IV. fázisaihoz köthető.12 

( 4„ 6-7. kép) A lelet
anyag egyetlen unikális darabja egy négyágú, csillag 
alakzatra emlékeztető tárgy volt, melynek pontos meg
felelőjét egyelőre a sághegyi telep urnamezős leletanya
gában ismertük fel ( 4. kép 2.) .13 

11 KősZEGI 1988, 27-38; 5. 16. tábla. 
12 KŐSZEGI 1988, 27- 48. 
13 PATEK, E.: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Budapest, 

1968. XXV. t. 1. 
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Beside economic constructions, we also found the 
simple refuse pits of the Urnfield culture. The fragments 
of seven refuse pits were uncovered on the territory, 
which contained discarded animal bones and articles of 
use (weights, fragments of polished stone tools) and 
fragments of vessels. 

The typological and stylistic analysis of the vessels 
helped the dating of the Bronze Age settlement. The 
fine ceramics were tempered with inorganic material 
(sand). They were 3-4 mm thick in average and they 
were well baked. Their surfaces were polished, their 
colour was sometimes light brown and cream coloured 
but most of them were greyish brown, greyish black 
(graphitic grey) or black. One of the popular shapes was 
a bowl of inverted rims with a short handle or without 
a handle, where the rim was cut straight or it was deco
rated with a channelled spiral ornament or grooves. 
Hemispherical bowls were also frequently found: one 
of their representatives had a short band handle and it 
was decorated with garland-shaped grooving. Smaller, 
low vessels of everted rims and globular or oval bodies 
called jugs, cups or mugs were also characteristic. Nu
merous fine fragments came from two-handled urns of 
channelled shoulders and conical bodies. The sharp 
profiles and the broad and deep grooves of the vessels 
often gave a metallic impression as if the vessels were 
made from metal. The coarse vessels of the culture were 
tempered with crushed ceramics and sometimes with 
pebbles. The surfaces were generally smoothed and they 
were greyish brown, greyish black. Pots of diverse sizes 
dominated, which occurred in the find material with 
low rims everted in a funnel shape, high, cylindrical 
necks, bulging or barrel-shaped bodies, vertically ribbed 
surfaces, eventually with a clay slip segmented with 
lines drawn with fingers, ridges decorated with finger 
impressions, lentil-shaped lug handles, horizontally 
ribbed broad band handles or short ones sitting on the 
neck. Similarly to the fine vessels, we can find channel
ling, broad oblique, vertical and horizontal grooves on 
the coarse ceramics as well. Bowls are also represented 
with a large number, especially the ones of hemispher
ical bodies with characteristic rims, which angularly 
protruded or were pulled up in pointed lobes. The 
listed shapes and ornaments imply that the ren1ains of 
the Urnfield culture can be dated from phase II-IV of 
the culture.12 The only unique find of the Bronze Age 
material was a four-pointed star-shaped object, the 
exact analogue of which was found in the Urnfield 
material of the Sághegy settlement (Fig. 4. 2). 13 

The Celts followed the Bronze Age population in 
the Simon puszta dűlő in the late Iron Age. Their settle
ment phenomena had earlier been unearthed at the NW 

12 KőSZEGI 1988, 27-48 
13 PATEK, E.: Die Urnenfelderkultur in Transdanubien. Budapest, 

1968. XXV. t . 1 
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A bronzkori népesség után a simonpusztai dűlőt a 
kései vaskorban élt kelták foglalták el. Telepjelenségei
ket korábban a leló'hely ÉNy-i részén tárták fel.14 Objek
tumaikat mi nem találtuk meg a felszínünkön, hagya
tékukból is mindössze néhány durva, kézzel formált 
edénybó1 származó cserepet és egy nagyobb hombár
edény több összetartozó töredékét gyűjtöttük be. 

Római kor 
~ 

Az MRT 7. k. 9/ 16 leló'hely EK-részében Ottományi 
Katalin 2004-ben egy késő kelta időszaktól folyamatosan 
lakott kora császárkori falu, késóob villa közel 240, a 
Benta-patak felé egyre sűrűsödő objektumát tárta fel.15 

A 2007-2008-ban kutatott felület 15 római kori objek
tuma e településnek a D-DK-i perifériáján helyezkedett 
el, ami magyarázza alacsony számukat és sűrűségüket. 

A korszakhoz tartozó objektumok típusai gödrökre (tá
roló-, szemét- és n1unkagödrök) illetve árkokra korláto
zódtak. 

Az ásatás legjelentősebb római kori, 9. sz. objektuma 
az állattetemeket16 tartalmazó 200x180 cm nagyságú, 
több mint 2 m mély, kerek gödör (8. kép 6.). Betöltésé
nek alsó rétegébó1 egy kézimalom cca. 34 cm átmérőjű, 
homokkóoó1 faragott őrlőköve (8. kép 4.), a felső réte
gébó1 (3) pedig egy márványozott festésű, sárgára égetett 
korsó két, össze nem illő töredéke került elő (8. kép 3.) . 
(A márványozott festéssel díszített kerámiatípusok 
Pannoniában a Kr. u. 1. sz. végén jelentek meg, többsé
gük a 2. sz. első felére keltezhető, de a 3. sz. közepéig 
fokozatosan eltűntek.17) Ugyanebbó1 a rétegbó1 szárma
zik az ásatás és a gödör legfontosabb keltező értékű le
lete, egy nagy átmérőjű, inkább arezzói, mint Pó-vidéki, 
Consp. 20.4.1 formájú terra sigillata tányér (Steilrand
teller) 3,6 cm magas függó1eges oldalfalának töredéke 
(8. kép 2.), a mindössze 3 mm vastag fenék indításával. 
Az ún. Fabrikat A2 minőségjegyeit (edény felületét jól 
fedő, vastag narancsbarna színű, magas fény(í bevonat) 
magán viselő tányér a Kr. u. 1. sz. közepén, legkésóob a 
század második felében készülhetett.18 A tányér jól illik 
a településen Ottományi K. által nagy számban talált 
Claudius-Flavius-kori italiai terra sigillaták sorába.19 A 
inárványozott kerámiával való együttes előfordulása 
alapján az állatdögök eltemetésére ásott gödör végső 
betöltésére (3) valamikor a Kr. u. 1. sz. végén vagy leg-

14 N[ESTER-ÓTTOMÁNYI 2005, 214. 
15 MESTER-ÓTTOMÁNYI 2005.; ÓTTOMÁNYI 2006, 75-77; ÓTTOMÁNYI 

K.: Római villagazdaságok Érden, a Benta-patak két partján. ln: 
Képek a múltból. Az elmúlt évek ásaatásaiból Pest 1negyében. 
Szerk.: Ottományi K. Szentendre 2008, 61. 

16 Ld . Bárány A. és Vörös I. itt közölt tanulmányát. 
17 A díszítési 111ódhoz legutóbb KREKov1c 1997, 41-44. 
18 A Pó-vidéki terra sigillaták pannoniai előfordulásához és kelte

zéséhez összefoglalóan: GABLER, D.: Italienische Sigillatcn mit 
Töpfersternpel in Pannonien. AlbaRegia 29 (2000) 75-98. 

19 MESTER-0-rrOMÁNYI 2005, 214. 

part of the site.14 We did not find th eir features, only a 
few coarse, hand-moulded vessel fragments and two 
fitting fragments of a larger storage jar were collected 
on the surface. 

Roman Period 
ln 2004, Katalin Ottományi uncovered nearly 240 fea
tures of an early Imperial Period village, in the NE part 
of site no. 9/ 16 of vol. 7 of MRT. The features of the 
settlement, which was continuously inhabited from the 
late Celtic period and was later turned into a villa, 
showed an increasing density toward the Benta stream
let. The 15 Roman period features of the settlement were 
located in the S-SE periphery of the territory investi
gated in 2007-2008,15 which explains their low number 
and density. Only pits (storage, refuse and v.rorking pits) 
and trenches were uncovered from this period. 

'47 

The most significant Roman period feature no. 9 
was a 200 cm x 180 cm large and more than 2 m deep 
round pit (Fig. 8. 6) , which contained animal corpses 
(3 dogs, a horse and other bones 16) . A sandstone quern 
of a diameter of about 34 cm was found in the lower 
layer of its filling (Fig. 8. 4), while two not fitting shards 
of a jug baked to a yellow colour and decorated with a 
slip of a marbled effect were uncovered in the upper 
layer (3) (Fig. 8. 3) . (Ceramic types with marbled orna
ments appeared in Pannonia at the end of the 151 cen
tury AD, most of then1 can be dated from the first half 
of the 211d century and they gradually disappeared by 
the middle of the 3rd century.17) The most important 
find of a dating force of the excavation and of the pit 
came from the same layer: the 3.6 cm high fragment of 
th e vertical wall and the start of the only 3 mm thick 
bottom of a Consp. 20.4.1-shaped Samian ware plate 
(Steilrandteller) of a large diameter from Arezzo or less 
probably from the Po region (Fig. 8. 2). The plate, which 
bears the qualitative traits of the so-called Fabrikat A2 

(a thick orange-brown glossy slip that covers the entire 
surface), could be made in the middle or the second 
half of the 151 century AD the latest.18 The plate can be 
fit among the Italian Samian wares of the Claudian
Flavian period, which K. Ottományi found in large 
numbers in the settlement.19 Its co-occurrence with 
marbled ceramics dates the final filling in (3) of the pit 
dug for the burial of animal corpses from the end of the 
151 century AD or the beginning of the 211d century the 

14 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 214 
15 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 213-215; ÓTTOM1\NYI 2006, 75- 77; 

ÓTTOMÁNYI K.: Rón1ai villagazdaságok Érden, a Benta-patak két 
partján. ln: Képek a múltból. Az elmúlt évek ásaatásaiból Pest 
megyében. Szerk.: Ottományi K. Szentendre 2008, 61 

16 See the studies by A. Bárány and l. Vörös in this volume. 
17 On the decoration method see recently KREKov1c 1997, 41-44 
18 On the occurrence and dating of Po region Samian wares in 

Pannonia ina su1n1nary fo rm: GABLER, D.: Italienische Sigillaten 
n1it Töpferstempel in Pannonien. AlbaRegia 29 (2000) 75- 98 

19 MESTER-ÓTTOMÁNYI 2005, 214 
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késó'bb a 2. sz. elején kerülhetett sor. Ez az időszak volt 
a közeli császárkori falu első virágkora is.20 

A 9. sz. gödör közelében, attól D-re néhány méterre 
fekvő 22. sz. gödör fekete humuszos betöltésébó1 egy 
S-profilú tál, egy kívül-belül narancsfestésű, nyitott 
tálforma és egy belül márványozott festésű, ívesen ki
hajló peremű tál töredékét gyűjtötték.21 Az objektum 
kora e leletek alapján a Kr. u. 2. századra, annak is inkább 
az első felére tehető. , 

Egy E-italiai barbotindíszes, vékony falú szürke 
ivócsésze Kr. u. 1. századi, vastagabb falú helyi utánza
ta22 egy cölöplyukból (71) származik (8. kép 1.). Mellet
te a kihasasodó, égett falú 72. sz. gödör valószínűleg 
munkagödör lehetett. Alján másodlagosan égett kövek 
között egy alsó dörzsölőkő is feküdt (8. kép 5.). A gödör 
betöltésében talált jól iszapolt szürke kerámia és két 
narancsfestésű korsó töredéke ugyancsak a Kr. u. 2. 
századra keltezhetők. 

A leletek kronológiája azonos a simonpuszta-dűlői 
villatelepülést megelőző, egy késő kelta falu folytatása
ként a Kr. u. 1. sz. közepétó1-második felétó1 a marko-
1nann háborúkig lakott faluéval. A feltárt császárkori 
objektu1nokat ezért e település korai periódusához 
köthetjük. A villa fennállásával egyidős, Kr. u. 2. sz. 
végénél késó'bbi leletek a 2007-2008-ban feltárt felüle
ten nem kerültek elő. 

/ 

Arpád-kor 
A simonpusztai lelónelyen legnagyobb intenzitással az , 
Arpád-kor idején telepedtek n1eg, an1it az előző feltárá-
sokból származó 1900 objektum: házak, gödrök, kemen
cék, árkok sokasága bizonyít legjobban. 23 Az általunk , 
bizonyossággal Arpád-korinak meghatározott objektu-
mok szá1na mindössze 14 volt, de az egyéb települési 
jelenségek (pl. árkok, inunkagödrök) típusa, valamint 
elhelyezkedése alapján még ennél is jóval nagyobb 
számuk feltételezhető, iniként erre már a korábbi ása
tási megfigyelések is utaltak.24 

, 
Az Arpád-kori településbó1 három épület részletét, 

földbe ásott cölöphelyeit, süllyesztett padlózatát, egynek 
pedig belső tárolóját tártuk fel. Mindegyikben találtunk 
tűzhelyre, tapasztott kemencére utaló nyo1nokat, an1e
lyekből arra lehetett következtetni, hogy az objektumok 
valóban lakás céljára szolgáló épít1nények voltak. 
A nyo1nvonalunkba eső részletek alapján megállapít
hattuk azt is, hogy a házak négyszögletes alakúak voltak. 

20 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 214. 
21 KREKOVIC 1997, 44. 
22 A vékony fa lú É-itáliai ivócsészék Kr. u. 1. századi helyi utánza

taihoz összefoglalóan: SzőNv1, E. T.: Thin-walled pottery fron1 
Mursella. ln: MittArchHist 24 (1997-1998) [1999) 516- 524. 
(1nursellai gyártásuk kapcsán). Dél-(E1nona, Sirmiun1) és Ny-Pan
noniában (Carnuntu1n) bizonyosan gyártották ó'ket. KREKOVIC, 
E: Fine pottery of Italian Style in Pannonia. Anados 2 (2002) 
161-168. 

23 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 213- 215. 
24 MESTEH-ÜTTOMÁNYI 2005, 214. 
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latest. This was also the first flourishing period of the 
nearby Roman period village.20 

The black hun1us filling of pit no. 22, which lay a 
few metres S of pit no. 9, contained an S-profiled bowl, 
an open bowl-form with orange slip on both surfaces, 
and the fragn1ent of a bowl of an arched, everted rim 
and a marbled slip ornament.21 This feature can be 
dated fro1n the 2n<l century AD, more exactly fron1 its 
first half according to the above finds. 

The thicker-walled local imitation of a northern 
Italian thin-walled cup with a barbotine ornament22 

dated fro1n the 1 se century AD came from a posthole 
(71) (Fig. 8. 1). The bulging pit of burnt walls beside it 
could be a working pit. Between the secondarily burnt 
stones lying on its bottom, the "lower part of a rubbing 
stone was found (Fig. 8. 5). The finely levigated grey 
ceramics and the fragments of two jugs with orange slips 
can also be dated from the 211<l century AD. 

The chronology of the finds is identical to that of 
the village, which was inhabited from the middle/second 
half of the 1 se century AD until the Marcomann wars as 
the continuation of a la te Celtic village, and which pre
ceded a villa settlement in Simon puszta-dűlő. Thus the 
uncovered Roman Period features can be linked with 
the early phase of the settlement. Finds contemporary 
to the villa dated from after the end of the 211c1 century 
AD were not identified on the territory uncovered in 
2007-2008. 

Arpadian Period 
The most intensive settlen1ent was established at the , 
Simonpuszta site in the Arpádian period, as it is best 
proved by the 1900 features - multitudes of houses, 
pits, ovens and trenches - uncovered during the forn1er 
excavation.23 The nun1ber of the features that could , 
certainly be dated from the Arpádian period vvas 14, 
although a larger nu1nber can be supposed fron1 the 
types and the positions of various settlement phenom
ena (e.g. trenches and working pits), and the same could 
be assun1ed fro1n earlier excavation observations.24 

The fragments of three buildings, their postholes 
and sunken floors were unearthed and the interior stor-

, 
age pit of another house was uncovered fron1 the Arpá-
dian period settle1nent. Every building contained traces 
of hearths and daubed ovens, which in1plies that the 
buildings were used as dwellings. W e could tell fron1 

20 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 214 
21 KREKOVIC 1997, 44 
22 ln a sun1n1ary form on the 1st century AD local iinitations of 

thin-walled N Italian drinking cups: SzőNYI, E. T.: Thin-walled 
pottery from Mursella. ln: MittArchHist 24 (1997-i998) (1999] 
516-524. (with regard to their production in Mursella) They were 
certainly produced in S (Emona, Sinnium) and W Pannonia. 
KREKOv1c, E: Fine pottery of Italian Style in Pannonia. Anados 
2 (2002) 161-i68. 

23 MESTER-O·r·roMÁNYI 2005, 213-215 
24 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 214 
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Alapterületüket pontosan nem tudtuk meghatározni, 
de mivel egy-egy oldalfaluk hossza 2-3 m hosszú volt, 
feltételeztük, hogy sem nagyságra, sem alakra nem 
különböztek a korábban ismertetett középkori házaktól, 
amelyek teljesen kibontva szögletes formájúak és álta
lában 2,5x3 m, azaz 6-7 m2 alapterületűek voltak.25 

Padlóikat 25-40 cm-re a földbe mélyítve és lejárva ta
láltuk. Mindegyik ház azonos módon épült, falukat és 
tetőszerkezetüket oszlopok tartották, amelyeket belül, 
a falaktól 10-20 cm-re, vagy középtájékon figyeltünk 
meg. Betöltésük is hasonló volt, szürkésfekete színű, 
paticsot, faszenet, kerámia- és állatcsonttöredékeket 
tartalmazó földbó1 állt. Belső berendezésükbó1 boltoza
tos kemencemaradványok, sóderba ágyazott tüzeló'he
lyek, mellettük pedig sütéshez-főzéshez használatos 
kellékek, faragott sütó1apok, vízmelegító"k (főzó'kövek) 
kerültek elő. Az egyik épület sarkában padlóba ásott, 
ovális formájú, 95x70 átmérőjű, 35 cm mély gödör volt, 
amelyró1 feltételezzük, hogy lakóinak, belső „éléstára" 
vagy „hűtője" lehetett. Bejáratra utaló nyomokat egyik 
épületnél sem tudtunk megfigyelni, ezek minden bi
zonnyal a feltáratlan részen maradtak. A házak elhe
lyezkedéséró1 korábban és most is, megállapítható volt, , 
hogy a patakpart vonulatát követve, ENy-DK-i irányba 
tájolva, hol szórtan, hol sávosan, utcaszerűen épültek.26 

, 
Az Arpád-kori házak környékén, az ún. „gazdasági 

udvarban" másféle rendeltetésű objektumokat, pl. sza
badon álló kemencéket, munkagödröket, valamint ke
mencékbó1 és kisebb-nagyobb mélyedésekbó1 álló gö
dörkomplexumokat is feltártunk, amelyek különböző 
házon kívüli tevékenységek, pl. szabadtéri sütés, aszalás, 
füstölés, szárítás, fémöntés, edénykészítés stb. színterei 
voltak. , , 

A leló'hely ENy-i és EK-i szélén számos, különböző 
rendeltetésű középkori árkot figyeltünk meg. Egy na
gyobb teret közrefogó, szögletesen megtörő árok minden 
bizonnyal portát jelölt, melyhez hasonlók nagyobb 
számban a korábbi feltárások alkalmával, középkori 
házakat övezve kerültek elő.27 A többiek funkciója, hely
zetükbó1 következően más és más volt, pl. azoknak, 
amelyek a Benta-patak mocsaras medre felé vették az 
irányt, vízelvezető, víznyelő, míg másoknak, pl. az ún. 
kettős, azaz egymással párhuzamosan futó ( 40 és 80 cm 
mély, valamint 120 és150 cm széles) árkoknak inkább 
védelmi rendeltetése lehetett. A sekély és kis alapterü
letet övező árkokról elképzelhető, hogy állattartásra 
használt ólat vagy karámot kerítettek. , 

A felszínünkön eló'került Arpád-kori objektumok a 
korábbi feltárások eredményeihez viszonyítva is szerény 
mennyiségű és nem túl változatos leletanyagot tartal
maztak. A objektumokból fó'ként kerámia került elő: 
nagyobb számban főző, ritkábban, asztali edényekbó1 

25 MESTER-OrrOMÁNYI 20051 214. 

26 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 215. 

27 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 215. 

the fragments found in the track that the houses had 
quadrangular ground floors. The ground surface could 
not exactly be determined but as the sides were 2-3 m 
long, they seem to have been similar to the earlier de
scribed medieval houses regarding their shapes and 
sizes. These houses generally had angular shapes of a 
ground surface of 2.5 m x 3 mi. e. 6-7 m2.25 The trodden 
floors were found in a depth of 25-40 cm. Every house 
was built with the same technology: posts supported the 
walls and the roof, the holes of which were observed 
10-20 cm inwards from the wall or in the centre. The 
fillings were also similar: greyish black earth mixed with 
daub, charcoal, shards and animal bone fragments. 
Remains of domed ovens, hearths with gravel founda
tions were uncovered inside them and utensils used at 
cooking were found beside them like carved cooktops 
and water heaters (cooking stones). An oval, 35 cm deep 
pit of a diameter of 95 cm x 70 cm was found in the 
corner of one of the buildings, which could be an inte
rior "pantry" or "refrigerator". No sign of the entrance 
could be observed in any of the houses, they were prob
ably on the territory that could not be unearthed. It 
could be determined about the distribution of the 
houses that they stood in a NW-SE orientation along 
the bank of the streamlet and they showed either a 
scattered layout or were aligned in rows similar to a 
street pattern.26 

49 

Other features like outdoor ovens, working pits and 
pit complexes composed of ovens and smaller and 
larger depressions were also uncovered around the , 
Arpádian period buildings in the so-called "farmyard", 
which were the scenes of diverse outdoor activities like 
baking, desiccation, smoking, drying, metal casting, 
pottery making etc. 

Numerous medieval trenches of various functions 
were observed at the NW and NE edges of the site. An 
angularly turning trench around a larger area probably 
marked a lot. Similar ones had earlier been uncovered 
around medieval houses. 27 The functions of other 
trenches could be deduced from their locations. The 
ones, for example, that ran toward the waterlogged bed 
of the Benta streamlet were water channels, while the 
two trenches that ran in parallel ( 40 cm and 80 cm deep 
and 120 cm and 150 cm wide) must have had defence 
functions. The shallow ones that enclosed a small ter
ritory perhaps surrounded a pen or a corral. , 

The Arpádian period features yielded a modest and 
fairly uniform find material as compared to the results 
of earlier excavations. Ceramics dominated in the fea
tures: cooking vessels were found in larger numbers but 
sometimes shards from items of the tableware were 
also found. Pots were the most common finds, which 

25 MESTER-ÜTTOMÁNYI 20051 214 

26 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 215 

27 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 215 
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származó töredékek. Leggyakrabban a fazekak fordultak 
elő, közülük átlagosnak egy széles szájú, középtájékon, 
vagy a felső harmadban kihasasodó fazék tekinthető, 
amelynek egészen különböző méretű változataival ta
lálkoztunk, felületükön csigavonalas, ferde bevagdalá
sos, körömbenyomkodásos, beszurkálásos, vagy laza 
hullámvonalas díszítéssel (9. kép). Ez a főzőedénytípus , 
a leletanyagunkban is, mint általában az Arpád-kori 
leletanyagokban, teljesen általánosnak n1ondható, szin
te „alaptípusnak" tekinthető.28 A kerámiatöredékeknek 
csupán kisebb része utalt asztali készlethez tartozó 
edényekre, pl. tojásdad alakú palackokra vagy kancsók
ra. amelyek gyakran fazekakhoz hasonló módon voltak 
díszítve. Felületükön bográcsokat, fehérre égetett, gra
fitos, kettősen profilált, vagy szürke ausztriai i1nportnak 
mondott edényeket nen1 találtunk, amelyek az érdi telep 
10-14. sz. közötti használatát alátámasztották volna.29 

Az asztali edények egyik ritka típusát képviselte egy 
kereszt formájú fenékbélyeggel ellátott, terült fo rmájú 
és enyhén behúzott peremű edényke, amely megfor
málása révén a kisebb méretií tálhoz vagy csészék ha
sonlított. Különlegességét az oldalán talált koromlera
kódás adja, amelynek alapján feltételezzük, hogy 
világításra használt edényke, azaz mécses lehetett, s 
n1int ilyen a világítóeszközök egy n1indeddig kevéssé 
ismert és használt típusát képviselhette (9. leép 1.). 

A középkori edények általános vonása az egységes 
kivitelezés, a ho1nokos, némely esetben kavicsos sová
nyítás, a kézi vagy gyorskorong használata, a szürke, a 
szürkésbarna és a barna kiégetés, amely technológiai 
jellegzetességek arra utalnak, hogy az érdi telepró1 
származó edények már fazekasmúnelyben készült ter
mékek és nem helyi készítmények voltak.30 

A falu eszközanyagából egyetlen darabot sem lel
tünk, pedig az előző feltárásokból szép számban kerültek 
elő vasból készült kések, fúrók, sarlók, ekepapucsok, 
patkók, amelyek a falu lakosságának gazdálkodó, azaz 
föld1n(ívelő, állattartó életn1ódjára engedtek következ
tetni,3'1 an1ire csupán a település falusias jellege utalt. 

A feltárásokat megelőző topográfiai kutatások a 
Benta-földeken, a simonpusztával szomszédos lelóne
lyen egy középkori templom maradványait mutatták ki. 
A 14-16. században kelt okleveles adatok alapján felté
telezik, hogy itt a Pest megyei Székely (Zekul, Zekel) 
néven idézett középkori falu maradványai kerültek elő.32 

A két lelónely közelsége, az Árpád-kori objektumok 
sűrűsége, valamint összefüggő elhelyezkedése alapján 
elképzelhető, hogy a simonpusztai dűlóoen feltárt kö
zépkori objektumok ennek a falunak a inaradványai 
voltak.33 

28 TAKÁCS ·1993, 209-216. 
29 MESTER-ÜTTOMÁNYI 2005, 215. 
30 T AK;\CS 1993, 209. 
31 NI ESTER-Ü TIOMÁNYI 2005, 215 
32 MRT 7 1986, 93-94. 
33 NÍESTER-ÜTTOMÁl\'YI 2005, 215. 

generally had broad mouths and they bulged in the 
middle or in the upper third. They were found in diverse 
measuren1ents. Their surfaces were generally decorated 
with spiral lines, oblique notches, .fingernail impressions, 
stabs or loosely distributed wavy lines (Fig. 9). This 
cooking vessel type was common, a kind of "standard , 
type"28 at the site just like in other Arpádian period find 
materials. Only a smaller proportion of the shards rep
resented vessels of the tableware e.g. ovoid flasks or 
jugs, which were decorated with the same patterns as 
pots. We did not find cauldrons or vessels v.rith white
burntsurfaces, graphitic or double-profiled ones or grey 
vessels said to be Austrian imported wares, which could 
have more exactly determined the use of the settlen1ent 
between 1 Qth-141h centuries.29 

A small flattened vessel of a slightly inverted rím 
furnished with a cross-shaped botto1n stan1p repre
sented a rare type of tableware. Regarding its shape, it 
resembled a small bowl or a cup. Its special feature was 
the soot deposited on its vvall, which suggests that it was 
a lamp, and thus it represents a less known and rarely 
used type of lamps. (Fig. 9. 1) 

The common traits of medieval vessels are the 
uniform execution, the sandy and so1netimes pebbly 
ten1pering, the use of a slow '"'heel or a fast wheel, the 
grey, greyish brown and brown colour developed during 
baking, which technological properties suggest that the , 
vessels from Erd '"'ere non local products, already pre-
pared in pottery workshops.30 

Not a single tool was found although many iron 
knives, borers, sickles, ploughshares, horseshoes had 
been found during the farmer excavations. These tools 
attest to the farming, cultivating and animal keeping 
way of life of the inhabitants of the village,31 and the 
same is implied by the rural character of the settlement. 

Topographic investigations have demonstrated the 
remains of a medieval church at Benta-földek next to 
the Sin1onpuszta site. According to documents dated 
fro1n the 141h-1611i centuries, it were probably the re
mains of the n1edieval village recorded as Székely 
(Zekul, Zekel) of Pest county that were discovered 
there.32 The proximity of the two sites, the density and 
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, 
coherent distribution of the Arpádian period features 
suggest that the features uncovered at Simonpusztai 
dtílő are the remains of this village.33 

28 TAKÁCS 1993, 209-216 
29 MESTER-ÜTTOM1\NYI 2005, 215 
30 TAKÁCS 1993, 209 
31 M ESTER-ÜTIOMÁNYI 2005, 215 
32 MRT 7 1986, 93-94 
33 M ESTER- 0 TIOMÁNYI 2005, 215 
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Százhalombatta 

1. kép: Érd, Simonpuszta. A lelőhe ly helyszínrajza a 2007-2008. évi ásatás nyomvonalával ( 1: 10 OOO) 

Fig. 1: Érd, Simonpuszta. General plan of the site with the track of the excavations of the years 2007-2008 ( 1: 10 OOO) 
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2. kép: Érd, Simonpuszta. A 2007-2008. évi feltárás összesítő térképe (1 :300) 

Fig. 2: Érd, Simonpuszta. Complex map of the excavations of 2007-2008 ( 1 :300) 
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3. kép: Érd, Simonpuszta . A 20/ 20 sz. objektum felülnézeti és metszeti rajza 

Fig. 3: Érd, Simonpuszta Drawing of feature no. 20120 from above and its cross-section 
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Li . kép: Érd, Simonpuszta. A 20. sz. obj. késő bronzkori kerámiája 

Fig Li: Érd, Simonpuszta. Late Bronze Age ceramics of feature no. 20 
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5. kép: Érd, Simonpuszta. A 20. sz. obj. késő bronzkori kerámiája 

Fig. 5: Érd, Simonpuszta. Late Bronze Age ceramics of feature no. 20 
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6. kép: Érd, Simonpuszta. A 91 I 119 sz. objektum felülnézeti és metszeti rajza 

Fig. 6: Érd, Simonpuszta. Drawing of feature no. 91 / 119 from above and its cross-section 

57 



3 

\ 
\ 

8 

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2008 

/ I 

4 

1 1 

0 

/ 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

/ 
/ / 

1 1 

2 

7 

9 

10 
/ 

1 ' 1 

3 Cll1 

7. kép: Érd, Simonpuszta. A 91. sz. obj. késő bronzkori kerámiája 

Fig. 7: Érd, Simonpuszta. Late Bronze Age ceramics of feature no. 91 
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8. kép: Érd, Simonpuszta. A 9/ 9 sz. római kori objektum 

Fig. 8: Érd, Simonpuszta Roman period feature no. 9/ 9 
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9. kép: Érd, Simonpuszta. Válogatás a középkori település kerámiájából 

Fig. 9: Érd, Simonpuszta. Selection from the ceramics of the Arpadian Period 
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