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A jelentésekben előforduló korszakok jelkulcsai: 

ő Őskor Prehistory 
Pa Őskőkor Paleolith Age 
Me Mezol i tikum Mesolith Age 
u Újkőkor Neolith Age 
R Rézkor Copper Age 
B Bronzkor Bronze Age 
v Vaskor lron Age 
Szk Szkíta kor Scythian Age 
LT La Téne-kor La Tene Period 
Ró Római kor Romon Period 
Sza Római kori barbár Sarmathian Age 
N Népvándorlás kor Migration Period 
Ge Germán kor German Period 
A Avar kor A varian Period 
Ka Karo l ing-kor Karolingian Period 
H Honfoglalás kor Period of the 

( 7 0'" C A D. ) Hungarian Conquest 
Kö Középkor Middle Age 
Á Árpád-kor Arpadian Period 
Kk Késő középkor Late Middle Age 

Tö Török kor Turkish Period 
Kú Kora újkor  Early Modern Age 

ú Újkor Modern Age 
Ismeretlen kor Unknown Period 
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1. Aba, Rác-völgy-dűlő 
( KÖH 37Li80)  
( Fejér megye) U ,  B, LT 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010. július 
1 9 .  és augusztus 3. között szondázó feltárást végzett a 
01 83/5 hrsz.-ú ingatlanon, 656 m2-en. Mintegy 976 m2 
lehumuszolt területen a talajvíz miatt nem tudtuk elvé
gezni az eló'került objektumok feltárását. 

A lelónely területe a Dinnyés-Kajtori csatorna jobb 
partja feletti magasparton fekszik, a csatorna és a Székes
fehérvárra vezetó' vasútvonal által bezárt háromszögben. 
Területe a part feló1 enyhén emelkedik. A próbafeltárás 
során egy intenzív késó' bronzkori leló'hely nyomai 
kerültek eló': az urnamezó's kultúra települését találtuk 
meg. Szórványként a középsó' neolitikus zselízi kultúra 
kerámiái is eló'kerültek. A Ny-i szelvényben 1 árok és 
1 méhkas alakú gödör mellett egy 5 m hosszú 2,5 m mély 
gödörkomplexumot tártunk fel. A késó' bronzkori gödör 
tetején egy minden bizonnyal kelta kori kemence ma
radványai feküdtek. A gödör betöltése eró'sen paticsos, 
égett vöröses színű volt, helyenként kemény, kompakt 
paticstömbökkel. A betöltés valamennyi rétegébó1 ren
geteg kerámiamaradvány, valamint kevesebb állatcsont 
került eló'. Feltűnó'en sok asztali és díszkerámia mellett 
kevesebb tároló-, ill. fözó'edény-töredéket találtunk. 
A késó' bronzkori gödörkomplexumtól D-re a recens 
felszín közelében 2 összetört edény feküdt, egyértelmű 
objektumfolt nélkül. 

A K-i szelvényben öt 1 m átméró'jű, 15-20 cm mély 
gödör, és 1 keskeny, sekély árok került eló'. Ezekben nem 
volt korjelzó' lelet, de a szórványban eló'került neolitikus 
kerámiát itt találtuk. Az ároktól D-re egy szarvasmarha 
csontváza feküdt, befoglaló jelenség nélkül. A csontváz
tól D-re egy nagyméretű gödör és egy tlízhely maradvá
nyai kerültek eló', innen kelta kori kerámiát gyűjtöttünk. 

A szelvény patakparti részén a talajvíz miatt nem 
tudtuk elvégezni a feltárást, azonban a humuszoláskor 
itt is települési objektumok kerültek eló'. 

A lelónely gyakorlatilag összeér a tó1e É-ra elhe
lyezkedó' Seregélyes, Rác-völgy-dűló' III. (KÖH 74381) 
lelónellyel, csak a vasút választja el ó'ket. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat jogutódja a Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti 
Örökségvédelmi Központ budapesti regionális irodá
j ában történó' elsó'dleges feldolgozás után a Magyar 
Nemzeti Múzeumba kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Nagy Nándor régész, Bányász Diána, 
Eleki Nándor régésztechnikusok. A geodéziai felmérést 
az Archaeodata 1998 Bt. végezte. 

2 .  Abaújlak, Kis-kú t al ja 
( KÖH 75563 )  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á 

FűKÖH DÁNIEL 

2010 .  május 4-én örökségvédelmi hatástanulmány 
készítéséhez kapcsolódó bejárást végeztünk a Cserehát 

területén. Az Abaújlakról Gadnára vezetó' út D-i oldalán, 
a Kis-kút alja határrészben két különálló, egymáshoz 
közel fekvó', 20x10 m-es területen néhány Árpád-kori 
és 14. századi kerámiatöredéket gyűjtöttünk. A lelónely 
a Vadász-patak völgyének DDK-i oldalán futó magasabb 
dombvonulat É-i lábánál helyezkedik el. 

Munkatársak: Galkó József, Gál-Mlakár Viktor, Haj
dú István, Kalászdi György. 

3 .  Adony, É les-hegy 
(KÖH 72Li65 )  
(Fejér megye) B 

CSENGERI PIROSKA 

A lelónelyet Miklós Zsuzsa ismerte fel az általa készí
tett légi felvétel alapján. Adony központjától DNy-ra 5 
km-re, a halastavak D-i partja fölé kinyúló hegynyelvet 
zárja le egy szétszántott árok vonala. Ennek nyoma a 
helyszínen nem látszik. 2010. november 5-én a belsó' 
területen bronzkori cserepeket találtunk. 

Munkatárs: Merkl Máté. 

ii. Adony határa 
( Fejér megye) B, Á, Kö 

NOVÁKI GYULA 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintó' szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 1 00-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

Fejér megyében elsó'sorban a Sárosd-Seregélyesi-víz, 
a Dinnyés-Kajtori-vízfolyás völgyében, Székesfehérvár 
mellett a Császár-víz Ny-i oldalán, a megye É-i részén a 
Móri-víz két oldalán ill. a megye É-i határán a Sövény
kúti-patak völgyében sikerült több tucatnyi, korábban 
ismeretlen, nagy kiterjedésű, intenzíven jelentkezó' 
leló11elyet meghatározni. 

Adony határában hét korábban ismeretlen lelóne
lyet azonosítottunk, többek között egy a Duna-par
ton elhelyezkedó' intenzív késó' bronzkori lelónelyet 
(Nagy-Duna-rét, KÖH 74041),  több kisebb Árpád-kori 
lelónelyet a Kisföldeh-dűló'ben (KÖH 74043, 74045) , a 
település DNy-i határában, a János-völgy mellett pedig 
egy intenzív ó'skori és középkori lelónelyet (Aladár-dűlő, 
KÖH 74055) . 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

5. Aka, Patak-oldal 
( KÖH 7Li16 3 )  
(Komárom-Esztergom megye) U 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a NABUCCO gázvezeték dunán
túli és Pest megyét érintó' szakaszán, összesen 205 km 
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hosszúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 1 84 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

Aka határában a Sövénykúti-vízfolyás partján 
három lelónelyen halad át a nyomvonal, ebbó1 kettő 
korábban is ismert (KÖH 4827 1 ,  48273) ,  egy újonnan 
azonosított volt (Patak-oldal) . 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

6. Aldebrő, Hul ladéklerakó 
(KÖH 7670 3 )  
(Heves megye) U,  Sza , Kk, Kú 
2010 májusában terepbejárásokat végeztünk tervezett 
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját meg
előzően. A lerakók területét természetesen minden eset
ben kommunális hulladék fedte. Több esetben a telepek 
környezete is tartósan elfedett (erdő, beépítettség) volt, 
viszont a legtöbb szeméttelep környezetében el lehetett 
végezni az értékfelmérést. 

Aldebrő területén egy új lelónelyet lokalizáltunk egy 
Aldebrő és a Tarna között emelkedő lankás dombháton. 

7. Algyő, Pá l inka főzde 
(KÖH Li0623)  
(Csongrád megye) B,  Sza 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

2010. július 27-29. között beruházást megelőző régészeti 
feltárást végeztünk az Algyő 3 1 .  sz. lelónelyen. A feltárt 
terület nagysága majdnem elérte a 30 m2-t. A közvetle
nül a Tisza árvízvédelmi töltése mellett lévő lelónelyen 
mintegy 1-1 ,5  m vastag öntési réteg húzódik. Ebbe be
leásva jelentkezett a szarmata település objektuma. Az 
öntéstalaj bontása közben azonban szórványként őskori, 
valószínűleg bronzkori kerámia is napvilágot látott. 

8. Algyő, Völgy-köz 
( KÖH 3Li 5 1 7) 
(Csongrád megye) Sza 

p ALUCH TIBOR 

A gázszállító vezeték építési területén elhelyezkedő 
lelónelyen 2010. április 23-27. között végeztünk meg
előző feltárást. Az É-D-i hossztengelyű, „Z" alakú szelvény 
nagysága több mint 1200 m2 volt. A vizsgált területen 
egyenlőtlen eloszlásban 57 objektum foltja bontakozott 
ki a sárga altalajon. 

Csak településre utaló j elenségek kerültek elő, 
zömük gödör volt, de négy árkot, egy épületet, ill. egy 
külső kemencebokrot is kibontottunk a hozzá tartozó 
hamusgödörrel. Mindegyik objektum a szarmata kor
szakra datálható, annak ellenére, hogy néhányból nem 
került elő datáló leletanyag, de a feltárás összesítő képe 
alapján a szarmata településhez tartozhattak. 

Az előkerült régészeti objektumok többsége gabo
natároló gödör, amelyek közül több méhkas alakú, de 
vannak ovális, ill. kör alakúak is. A szelvény Ny-i fala 
alá benyúlva helyezkedett el a valószínűleg házként 
funkcionáló 3. sz. objektum. Méreteibó1 ítélve a teljes 
objektumnak valószínűleg csak kb. a felét tudtuk feltár
ni. A beló1e előkerült leletanyag érdekessége, hogy egy 
csontfésűt is tartalmazott. 

p ALUCH TIBOR 

9. Alsónemesapáti határa 
(Zala megye) U, R, B, V, Ró, N, Á, Kk 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010 folya
mán régészeti megfigyelést végzett a 76. sz. út rekonst
rukciós munkálatainál. 

Irtások I. (KÖH 3 9064): Július 6-án a 15.  szakasz 
K-i végén, a 44+800-44+820 km-sz. között az út jobb 
oldalán, a domboldalban egy hosszan rajzolódó régé
szeti jelenséget tapasztaltunk. Másnap a 20 m hosszan 
jelentkező régészeti kultúrréteget két helyen kb. 60 cm 
szélesen vágtuk át a földmunkákkal bolygatott terület 
határáig. A sötétszürke betöltésben kerámiatöredékeket 
találtunk, melyek a késő bronzkorra datálhatók. A te
repbejárási adatok szerint a lelónely a műút É-i oldalán 
terül el. Az út jobb oldalán végzett földmunka, úgy tűnik, 
a lelónely D-i szélét érinti, mivel az út bal oldalán már 
nem volt régészeti megtelepedésre utaló nyom. 

Irtások II. (KÖH 3 9065) : A főút jobb oldala mellett 
a 45+300 km-szelvénynél újabb lelónelyet észleltünk: 
a domboldalban egy objektum foltja rajzolódott ki. 
A szürke, erősen paticsos betöltésű foltban kerámiatö
redékeket találtunk, melyek az őskor idejére datálhatók. 
A folyamatos régészeti megfigyelés során július 29-én 
a 45+290-45+340 km-sz. között az út bal oldalán is ész
leltünk újabb 6 objektumot. Október 15-én a jobb oldali 
terület rézsűzésekor a 45+269-45+284 km-sz. között 
megint 2 (1 őskori és 1 népvándorlás kori) jelenséget ta
pasztaltunk. A korábbi terepbejárási adatok csak az úttól 
É-ra lokalizálták a lelónelyet, ám a mostani leletmentés 
eredményei az mutatják, hogy kiterjedése D-i irányban 
nagyobb, a domborzatot tekintve a Lándzsás-patakig 
számolhatunk emberi megtelepedéssel. 

Szenttamás-dűlő (KÖH 3 9049) :  Júniusban a 45+ 
920-46+020 km-sz. közötti szakaszon először az út bal 
oldala mellett, majd júliusban a jobb oldalán tapasz
taltunk régészeti j elenségeket. A domboldalban és a 
vízelvezető árok tükrében rajzolódtak ki a sötétszürke 
és a szürkésbarna foltok a sárga homokos altalajban. Az 
1 996-os terepbejárási adatok a lelónelyet a műút D-i 
oldalára jelezték. A most végzett régészeti megfigyelés 
és leletmentés eredménye sokkal nagyobb kiterjedésró1 
tanúskodik. A Szévíz-csatorna Ny-i oldalán, az egykori 
mocsaras területbó1 kiemelkedő É-D irányú alacsony 
dombon elhelyezkedő lelónely É-i irányban teljesen a 
domb széléig húzódhat. 

1 62 
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A leletmentés során a 76. sz. út bal oldala mellett két 
rétegben, közvetlenül a humusz alatt és attól mintegy 1 ,5 
m mélységben jelentkeztek a megtelepedésre utaló nyo
mok. Az itt felárt 71 régészeti jelenség 44 objektumhoz 
tartozott. Közülük kiemelkedik egy a Kr. e. 2. századból 
származó kelta, félig földbe mélyített ház, melynek 
padlószintjében nagyszámú oszlophelyet bontottunk 
ki. Itt a korábban ismert késő bronzkori, római kori és 
Árpád-kori leleteken kívül számos további korszak em
lékei is napvilágra kerültek: neolitikum, rézkor, vaskor, 
népvándorlás kor és késő középkor. A lelőhely középkori 
leletei és objektumai a dűlő nevével ellentétben nem az 
egykori Szenttamás településhez tartoznak, mert az in
nen D-re mintegy 800 m-re feküdt, hanem Betefalvához, 
ami 1335-ben tűnik fel először a forrásokban és a török 
időkben (17 .  sz. második felében) pusztult el. 

Munkatársak: Eke István régész, Spolár Erika és 
Tóth Zoltán terepi asszisztensek. A geodéziai felmérést 
Földi Áron és Kovács Zoltán végezte. 

1 0 . Alsópáhok, Hévízdomb 1 1  
( KÖH 52 98Li ) 
(Zala megye) U, R, B, L T, Ró, N 

TOKAI ZITA MÁRIA 

Az Alsópáhok-Hévíz között elterülő lelónely megelőző 
régészeti feltárását 2009-ben a terepbejárási adatok 
alapján  kij elölt területen elvégeztük, mely során 
egyértelművé vált, hogy a lelónely a 76.  sz .  főút nyom
vonala által érintett részén mindkét irányban tovább 
terjed a korábban észleltekhez képest. 2010 nyarán É 
felé bővítettük a feltárási területet az Alsópáhok-Hé
víz összekötő műúttal párhuzamosan futó gázvezeték 
védőtávolságáig. 

2010-ben 3882 m2, 2009-2010-ben összesen 27 109 
m2 területet kutattunk, mely teljesen fedett volt régé
szetileg. 2010-ben 268, összesen 826 régészeti jelenséget 
tártunk fel, ami 537 objektumot jelent. 

A lelónelyen a régészeti jelenségek 2010-ben is több 
korszakra datálhatók, a tavaly megismerteken kívül a 
kora bronzkor j elentett újdonságot. Egyetlen objektum, 
egy sír került elő ebbó1 az időszakból, melynek lábai 
anatómiai rendben voltak, viszont medencétó1 felfele 
teljesen hiányzottak a csontjai. Az idén nőtt a késő réz
kori jelenségek száma, a vaskoriak közül pedig kiemel
kednek a földbe mélyített négyzetes alaprajzú házak, 
melyekben La Tene D 2 korú leletanyag volt. 2010-ben 
a népvándorlás kori házak száma is bővült eggyel. 

2009-ben a római kort csak szórványos leletek kép
viselték, 2010-ben azonban jelentős számú objektumot 
tártuk fel a késő római korból. Egy nagyobb méretű, 
erősen szétszántott épület nyomaira bukkantunk. Már 
10 cm mélyen tapasztaltunk egy habarcsos, téglás, köves 
alapozást, amely egy É-D irányú falra utalt. A lelónely 
ÉK-i sarkában még egy habarcsos épület nyomait sike
rült megfognunk, amely mind K-i, mind É-i irányban 
tovább terjedt a feltárási területen kívül. Számos méhkas 

alakú tárolóverem is tartozott a római gazdasághoz, 
melyek mélysége helyenként a 2,5 m-t is elérte. A gaz
daság további objektumai az Alsópáhok-Hévíz összekölő 
műúttól É-ra 2009-ben feltárt Hévízdomb I. lelónelyen 
kerültek napvilágra. 

Az idei évben feltárt terület igazolta a tavalyi fel
tevésünket, miszerint a Hévízdomb I. és II. lelónelyek 
összetartoznak, egyetlen nagy lelónelyet alkotnak. A 76. 
sz. főút nyomvonala több mint 600 m hosszan szelte át 
a lelónelyet ÉK-DNy-i irányban. 

A leletek elsődleges feldolgozása megkezdődött a 
Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi 
Központ szombathelyi irodájában. 

Munkatársak: Ambrus Edit, Bek Tamás, Binder 
Hajnalka, Csuti Tamás, Spolár Erika és Tóth Zoltán 
terepi asszisztensek. A geodéziai felmérést a Geoservice 
Kft. végezte. 

TOKAI ZITA MÁRIA 

1 1 . Alsópáhok, Páhoki-pataktól nyugatra 
(KÖH 70767) 
(Zala megye) U,  Á, Kö 
Az Alsópáhoktól K-re tervezett hotel 5,4 ha nagyságú 
beruházási területe (2128 hrsz.) az Alsópáhok és Hévíz 
között húzódó, É-D irányú völgyben fekszik, a két te
lepülést összekötő műúttól 200 m-re É-ra. Kelet feló1 a 
Páhoki-övcsatorna, D-i irányból a Páhoki-patak, Ny feló1 
egy É-D irányú földút határolja .  A korábban szántónak 
használt terület boronált felszíne alkalmas volt terepi 
megfigyelésre. 

A lelónelyet az építési terület ÉNy-i részén lokalizál
tuk, mintegy 150 m hosszúságban és 90 m szélességben. 
Területén néhány újkőkori (lengyeli kultúra) kerámiatö
redék mellett nagyobb mennyiségű Árpád-kori kerámia 
került elő. A leletek előfordulása alapján a lelónely É-i és 
Ny-i irányban folytatódik, kiterjedésének megállapítását 
nem tette lehetővé a sűrű növényzet. 

Szórványosan az építési terület K-i felén, a Páhoki
övcsatorna mentén is előfordultak középkori kerámiatö
redékek 250x1 20 m nagyságú területen (Páhoki-pataktól 
nyugatra II., KÖH 73887) .  A lelónely feltehetően az 
újkorban létesített csatorna K-i oldalán is folytatódik. 
A lelónely területén vezethetett át DNy-ÉK-i irányban 
egy 1328. évi oklevélben említett középkori út (MRT 1 .  
k. 26. o . ,  KÖH 9892) . Felszíni nyomait a terepbejáráskor 
nem észleltük. 

1 2 . Apagy, református tem plom 
(KÖH 5 3 79 3 )  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kk 

KovÁcs FERENC 

2010. május 1 2-16. között lehetőség nyílt az apagyi refor
mátus (korábban katolikus) templom valószínűsíthető 
sekrestyéjének megkeresésére. Az egyházközség pályá
zaton pénzt nyert a templom külső és belső felújítására, 
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festésére (a külső részen csak a nemes vakolatot verték 
le, és belül is csak festésre került sor) , valamint a terület 
parkosílására. A Lemplum Ny-i fele tűnt középkorinak, 
K-i része, mely kb. 1 -1  m-rel kiugrik É, ill. D felé, újabb 
kiegészítés, ill. toldás. A templom É-i részén meg is 
találtuk a visszabontott, téglalap alakú sekrestyét. En
nek téglái között egy 1539-ben vert Ferdinánd érmét, 
közelében pedig 151 8-as II. Lajos érmét találtunk. Elóbbi 
alapján a sekrestyét valószíni'.íleg a 1 6. sz. közepe táján 
bonthatták le. A korlátozott lehetőségű kutatás során 
úgy tűnt, hogy a sekrestye nem egykorú a hajóval, 
hanem - a téglaméretek alapján - utólagos építmény. 
Maga a hajó alapja román kori lehet. Falait az alapokig 
bonthatták vissza a gótikában történt bővítés folyamán. 
A belső munkálatok során a hajó D-i oldalán eló1<erült 
a téglával befalazott csúcsíves gótikus bejárat. További 
kutatásra nem volt lehetőség. 

Munkatársak: Takács Melinda (ELTE) , Beleznai 
Gabriella rajzoló. 

1 3. Apátfalva, Belez 
(KÖH 52 750) 
( Csongrád megye) Á 

NÉMETH PÉTER - JAKAB ATTILA 

Az M43-45 jelű lelónely Makótól K-re, mintegy 9 km 
távolságra, a Makó-Csanádpalota közötti műút két 
oldalán, a tervezett M43 autópálya 44+200-44+500 km
szelvénye között található. A ma Belezi-csatornaként 
funkcionáló, egykor Belez nevű meder a lelónelyet 
K-ről határolja. Az erősen vízjárta, mély területből 
egy ÉK-DNy-i irányú dombhát emelkedik ki, amely 
É-i irányban fokozatosan ellaposodik, míg D-i és Ny-i 
irányokban néhány kisebb méretű, környezetébó1 alig 
kiemelkedő dombhát tagolja. 

A lelónely próbafeltárását 2010. október 1 4-21 .  
között végeztük el, hat kutatószondával. A lehumu
szolt 1452 m2-bó1 1 288 m2 volt fedett, ahol összesen 27 
objektumot és 34 statigráfiai egységet különítettünk el. 
A felső, viszonylag vékony (30-40 cm) humuszréteget 
követően a barna altalajban szürke foltként jelentkeztek 
az objektumok: a lelónely Ny-i és középső részén közepes 
intenzitásban, míg a K-i részen szórt eloszlásban. 

Az eló1<erült objektumok többségét a különböző 
funkciójú árkok alkották. A lelónely Ny-i szélén, két 
egymással párhuzamosan, Ny-K-i irányban futó árok 
alapján a lelónely egyértelműen folytatódik a Ny-i 
irányban. A két, a többi árokhoz képest jóval mélyebb, 
trapéz keresztmetszetű rövid árokrészletbó1 viszonylag 
nagyobb mennyiségű Árpád-kori leletanyag került elő 
(fazék és bogrács perem- és oldaltöredékei) . Szinte az 
összes szonda területén dokumentáltunk az egykori 
állattartásra utaló szögletes, vagy ovális alaprajzú 
karámhoz tartozó sekély árokszakaszokat. Az árkok 
mellett néhány gödör, valamint cölöphely is előfordult, 
valamint két nagyobb méretű folt részlete, amelyek 
akár épülethez is tartozhatnak. Ez utóbbi objektumokat, 

miután nagyobb részük a szelvényfalban folytatódott, 
nem tártuk fel, csak foltként dokumentáltuk. 

A jelenségek döntő többségébó1 Árpád-kori kerá
miaanyag került elő. Az egykori tanya környékén a 

régészeti korú jelenségek mellett néhány újkori beásást 
is regisztráltunk. 

Munkatársak: Fári Ádám, Olgyay János technikusok. 
v ARGA SÁNDOR 

1 Lt. Apátfa lva, Nagyút-dűlő 
(KÖH 527Lt9)  
(Csongrád megye) Á 
A Makó-Csanádpalota-Nagylak között épülő M43 au
tópálya építése kapcsán 2010. október 26.  és november 
2. között próbafeltárást végeztünk a nyomvonal M43-44 
jelű lelónelyén. A 2005-ben végzett régészeti terepbe
járáskor őskori, szarmata, Árpád-kori és újkori jellegíí 
kerámiatöredékeket találtak a területen. A várakozások 
ellenére az ásatáson eddig csak Árpád-kori beásások 
nyomait figyeltük meg. A lelónely feltárással érintett, 
lehumuszolt 1 364 m2-bó1 1 104 m2 volt régészeti objek
tumokkal fedett. A 40-85 cm között váltakozó humusz
takaró alatt az állatjáratokkal erősen átjárt, sárgásbarna 
agyagos altalajon 24 stratigráfiai egységet figyeltünk 
meg, amelyeket végül 10 objektumhoz rendeltünk. 
Ezek közül 12 árokrészletnek és 1 2  gödörnek bizonyult. 
Korszakmeghatározó leletanyag az összes objektumból 
eló1<erült, melyeket az Árpád-korhoz köthetünk. A 1 2  
kisebb-nagyobb hulladéktároló gödör alakja többnyire 
kerek vagy ovális. Ezek közül 4 tálszerű, sekélyen az 
altalajba mélyedő, 4 meredek falú és 2 méhkas alakú 
volt. A feltárt árokszakaszok többsége egyenes vonalú, 
metszetük íves vagy többszörösen tagolt. A próbafeltárás 
jellegébó1 adódóan az árokrészletek nagyobb összefüg
géseit nem láthatjuk világosan. 

Munkatársak: Pópity Richárd, Gera Róbert tech
nikusok. 

1 5 . Apátfalva, Kákás 
( KÖH 7Lt00 1 ) 
( Csongrád megye) N 

BENEDEK ANDRÁS 

Makó és térsége szennyvízhálózatának kiépítése kapcsán 
2010. július 7-13 .  között végeztünk terepbejárásokat. 
A tervezett beruházás 6 település területét érintette, az 
általunk készítendő hatástanulmány tárgyát ugyanakkor 
csak a településeket összekötő külterületi, mintegy 27 
km hosszú szakaszok vizsgálata képezte. Ennek során 
a nyomvonal mindkét oldalát 20-20 m szélességben 
vizsgáltuk. 

Munkánk során egy új , népvándorlás kori lelónelyet 
azonosítottunk. 

Munkatársak: Benedek András régész, Kovács Sán
dor, Pópity Richárd, Rózsa Gábor technikusok. 

GYUCHA ATTILA - PARDITKA GYÖRGYI 
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1 6 . Apátfalva határa 
(Csongrád megye) B, Sza , Á, Kk, Kú 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25 .  között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
1 00-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már sűrű vetés borította, nagyjából ha
sonló arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, 
ill. gazzal fedett terület, melyeken nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

Az Apátfalva külterületén végzett munka során 4, 
korábbról már ismert lelőhely (Nagy út-díílő MOL-36; 
Belezi-csatorna IX.; Vancsó-tanya; Szentei-tanya; KÖH 
42503, 48566, 73255, 73257) összetartozását igazoltuk, 
a területró1 késő bronzkori, szarmata, Árpád-kori, vala
mint késő középkori-kora újkori leleteket gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Molnár Zsolt, Császi Dávid geodéziai 
asszisztensek; Rózsa Gábor, Kovács Sándor, Szó1lősi 
Géza, Dankó Judit technikusok. 

1 7 . Apc, Szu ha-patak völgye 
( KÖH 76709) 
( H eves megye) U,  B, Sza 

p ARDITKA GYÖRGYI 

2010 májusában terepbejárásokat végeztünk tervezett 
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját meg
előzően. A lerakók területét természetesen minden eset
ben kommunális hulladék fedte. Több esetben a telepek 
környezete is tartósan elfedett (erdő, beépítettség) volt, 
viszont a legtöbb szeméttelep környezetében el lehetett 
végezni az értékfelmérést. 

Apc területén egy új lelónelyet lokalizáltunk a 21 .  
sz. út mellett, a Szuha-patak jelenlegi (mesterséges) 
medrénél. 

1 8 . Arka , Bán-hegytől ÉK-re 
( KÖH 58535)  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Pa 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

2010. november 1 2-én régészeti megfigyelést végeztünk 
a 032/2 hrsz.-ú telken, gyümölcsös öntözőrendszerének 
kivitelezéséhez kapcsolódóan. A helyszínen kiérkezé
sünkkor a teljes árokszakasz nyitott volt, a metszetfalak 
az árok teljes hosszában jól láthatók voltak. Bennük régé
szeti leletet, jelenséget nem azonosítottunk. A beruházás 
nyomvonalát végigjárva a szelvénybó1 kinyert földben 
1 8  db, pattintott kőtárgyat találtunk. Egy obszidián kivé
telével a többi Lárgy helyi  nyersanyagból (hidrokvarcit) 
készült. Többféle színváltozatot megfigyeltünk közöttük. 

A 18 tárgy egyike sem minősíthető eszköznek (szilánk, 
lamella, debri) . 

A 2009 decemberében elvégzett terepbejárással el
lentétben a helyszínen bronzkori kerámiát sem az árok
ban, sem a földhányásban nem észleltünk. A jelenlegi 
nyomvonal zöme eróziós területen fut, így az általunk 
talált leletek másodlagos helyzetben (bemosódásként) 
kerülhettek a területre. A tárgyi anyag közelebbi kel
tezése bizonytalan, az a tény, hogy a helyszíni szemle 
során nem találtunk kerámiát, valamint a közelben ta
lálható Korlát, Ravaszlyuk-tető eddig közölt leletanyaga 
valószínűsíti, hogy az itt talált leletanyag a középső vagy 
a felső paleolitikum időszakára is keltezhető. 

MISKOLCZI MELINDA - SzoLYÁK PÉTER 

1 9 . Aszód ha tára 
( Pest megye) U ,  B, L T, Á 
Aszód város településszerkezeti tervének alátámasztó 
munkarészeként kulturális örökségvédelmi hatásta
nulmány készült. Ehhez 2009. novemberben és 2010. 
januárban végeztem el a tervezési területek, vagyis az 
általuk érintett régészeti lelónelyek helyszíni szemléjét. 
A bejárás célja új lelónelyek lokalizálása, ill. a nyilván
tartásban szereplő adatok pontosítása volt. Leletet nem 
gyűjtöttem. 

Belterület (KÖH 25727) :  A régészeti lelónely a Galga 
völgyének É-i oldalán, laposan elnyúló dombon, Aszód 
város lakóingatlanokkal sűrűn beépített belterületén, a 
Papi-földek lelónely DNy-i szomszédságában találha
tó. A mostanra kialakult (beépített) állapot a felszíni 
lelónely-lokalizációt nem tette lehetővé. 

Kender-földek (KÖH 25742) : A régészeti lelónely 
a Galga völgyének É-i oldalán emelkedő Manyik-dűlő 
bronzkori tell alatt, az Aszód-Iklad műút D-i oldalán, 
az egykori Összefogás Tsz területén és a mellette el
terülő szántóföldön található. A tsz-major elhagyott, 
körülkerített épületei ma is állnak. A mezőgazdasági
lag művelt ingatlanrészeken a szemle alkalmával sar
jadó repce volt. A kedvezőtlen észlelési körülmények 
ellenére is j elentős mennyiségű bronzkori, vaskori és 
Árpád-kori cserép-, tapasztás- és állatcsonttöredék 
hevert a földön. 

Nevelőintézet (KÖH 25728) : A régészeti lelónely a 
Galga völgyének É-i oldalán laposan elterülő dombon, 
Aszód város lakóingatlanokkal sűrűn beépített belte
rületén, a büntetés-végrehajtási intézet és az elhagyott 
laktanya tágabb környezetében található. A beépítés 
végett mostanra kialakult állapot a felszíni megfigyelést 
nem tette lehetővé. 

Papi-földele (KÖH 25 726) : Az újkőkori lengyeli 
kultúra fontos települése és temetője a Galga völgyé
nek É-i oldalán laposan elterülő dombon, Aszód város 
lakóingatlanokkal sűrűn beépített belte1iiletén található. 
A terület beépítettsége miatt a felszíni lelónely-lokali
záció nem volt lehetséges. Ennek ellenére nem zárható 
ki, hogy az itt található lakóingatlanokon, a korábban 
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tereprendezésekkel és építkezésekkel erősen bolygatott 
lelónelynek még kutatásra alkalmas részei is lehetnek. 

20 .  Ács, Kovács-rétek 
( KÖH 67065) 
( Fejér megye) B,  Ró,  Á 

TANKÓ KÁROLY 

Szélerőműpark építéséhez kapcsolódóan a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat szakemberei két ütemben 
megelőző régészeti feltárást végeztek a lelónelyen 2009. 
október 21 .  és 2010. április 1 3. között, 7339 m2-en. 

A vizsgált terület a Komárom-Esztergomi-síkság 
területén, Ácstól 2 km-re DNy-ra található. Ez a terület 
alacsony helyzetű, gyengén tagolt teraszos hordalékkúp
síkság. A lelónelyet a szélerőműpark építését megelőző 
terepbejáráskor fedezték fel, de K-i részét már jóval 
korábban megbolygatták egy nagyméretű vízgyűjtő 
árokkal. A területbó1 kiemelkedő, összeérő dombokon és 
a közöttük lévő több kisebb vízjárta mélyedésben egya
ránt sok régészeti jelenség volt, amelyek több korszakhoz 
sorolhatók, de az egyes lelónelyeket csak részben lehet 
elkülöníteni. A terepbejárási adatok és a feltárási ered
mények összevetése alapján a dűlőúttól D-re húzódó 
magas, K-Ny irányú dombon lehet legintenzívebb a 
lelónelykomplexum. A vizsgált terület Ny-i részén ró
mai kori, középső részén bronzkori, míg K-i zónájában 
elsősorban Árpád-kori emlékanyagot találtunk. 

A lelónely Ny-i részén egy rendkívül intenzív késő 
római település képe bontakozott ki, amelynek nagyon 
sok árkát, veremházát sikerült azonosítanunk és feltár
nunk. A földbe vájt struktúrákon kívül felszíni épüle
tekhez tartozó cölöplyukakat is azonosítottunk. A római 
település használati idejét elsősorban az edénytöredékek 
alapján határoztuk meg, amit a zömmel szórványként 
előkerült több mint 50 érme alapján tudtunk a 300-360 
közötti időszakra szűkíteni. A lelónely K-i része a hatás
tanulmányban jelzett mélyen fekvő zónához tartozik, 
ezért volt váratlan számunkra a régészeti jelenségek 
sokasága. A korábban megfigyelt római telepobjektumok 
helyett itt elsősorban őskori (késő bronzkori) és Árpád
kori emlékek kerültek napvilágra. A késő bronzkori 
telepobjektumok kevés, de jól keltezhető leletanyagot 
tartalmaztak, amelyek az urnamezős kultúrához so
rolhatók. A korszak egyik legérdekesebb jelensége egy 
nagyméretű, cölöpszerkezetes, leégett ház részlete. 

Az újkori vízgyűjtő árok melletti területen találha
tó régészeti j elenségek feltárását és dokumentációját 
a magas talajvízszint nehezítette. Ezen a szakaszon 
Árpád-kori településhez tartozó árkok hálózták be a 
területet. Ugyanitt további két szabadtéri kemence, a 
közelükben pedig két veremház került elő. Az egyik, fel
tételezhetően műhelyként értelmezhető veremházhoz 
két 1 1 0  cm átmérőjű, patkó alakú kemence tartozott. 
A most megismert Árpád-kori településrészletet a 12 .  
században lakhatták, amit a kerámiatárgyak mellett 
a szórványként előkerült III . Béla érem támaszt alá. 

A késó'bbiekben még egy kábelárok nyomvonalának 
feltárása kapcsán egyértelművé vált, hogy az Árpád-kori 
település objektumai a közeli homokhátra is felfutnak, 
az árok 60 cm-es szélessége azonban a település belső 
szerkezetének tüzetesebb megismerését már nem tette 
lehetővé. 

Az elsődleges feldolgozás után a leletanyag a Ma
gyar Nemzeti Múzeumba kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Petkes Zsolt régész; Falchetto Alf
réd, Grósz Edit, Kecskés Balázs, Nagy Ferenc, Novák 
Béla, Peuser Lóránt, Vámos Balázs és Vollentér Viktor 
technikusok. 

CzIFRA SZABOLCS - KISJUHÁsz VIKTÓRIA 

2 1 .  Ács, Öbölkúti-dűlő 
(KÖH 6707 3 )  
(Fejér megye) Ró 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2009. no
vember 19 .  és 2010. április 9. között megelőző feltárást 
végzett a lelónelyen, 1 2  884 m2-en. A kutatást szélerő
műpark építése tette szükségessé. 

A lelónely Ács és Bábolna között helyezkedik el, 
az Ml autópályához közel, egy egykori vízfolyás É-D-i 
irányú völgyében, a terület legmélyebb részén. A feltá
rás során egy másik, K-Ny-i irányú medret is találtunk. 
Ez a patakmeder keresztbe vágta a települést, az itt 
talált nagyméretű cölöphelyek alapján egy cölöp- vagy 
pallóhíd vezetett át rajta. A település közvetlen környe
zete minden bizonnyal egyébként is vízben bővelkedő 
lehetett, erre utal a humuszréteg vastagságának erőteljes 
hullámzása (az É-i részen 1 70 cm, a D-i részen 30 cm) és 
az altalajban található sóderes üledékfoltok is. A lelónely 
azon részét, ahol a település fekszik, D-i irányból egy 
kis dombvonulat határolja; Ny-i irányból egy lankásabb 
magaslat emelkedik ki, melynek platószerű, sík tetején 
került elő a temető. Ettó1 mintegy 1 ,5 km távolságra egy 
használaton kívüli sóderbánya található. A feltárt terület 
határán É-ról és K-ró1 kiszáradt patakmedrekkel szabdalt 
síkság terül el, ezen fekszik a település feltáratlan része, 
melyet a beruházás érintetlenül hagyott. A lelónely 
ez irányú kiterjedését a feltárás alatt végzett felszíni 
gyűjtések és fémkereső műszeres kutatás is igazolta. 
Nagyszámú római kori cseréptöredék mellett számos 
kisbronz is került elő a lelónelytó1 ÉK-i irányban. 

Az É-D irányú gyűjtőúton, a platformhoz vezető 
úton és a platform nagy részén egy 4-5. századi település 
részletét tártuk föl. A platform É-i részén és az onnan 
induló K-Ny-i irányú út területén a településhez tartozó 
temető sírjait találtuk meg. 

A lelónelynek egyértelmű É-i határa nincs, a hu
musz vastagsága itt meghaladja a 1 70 cm-t, ezen a részen 
a régészeti objektumok ritkultak, végül egy keskeny 
vízelvezető árok mentén zártuk le a feltárási területet. 
A D-i oldalon is hasonlóan zárul a település: utolsó 
egyértelműen azonosított lakóépületei a temetőtől 
mintegy 1 5 0-200 m távolságra vannak. Közöttük 
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körkörös és sugaras elrendezésű árkokat tártunk fel. 
A körkörös elrendezésű árkok közül egy a temetónöz 
tartozó kerítőárok lehetett, a többi - elhelyezkedése, és 
a körív iránya alapján - nyitott szérűhöz, vagy karámhoz 
tartozhatott. 

A település 
Az árkok között három nagyobb méretű, földbe ásott 
kemence is előkerült. Szerkezetük két, közvetlenül 
egymás mellé ásott négyszögletes gödörbó1 áll, melyek 
közül az egyik maga a kemence. A beomlott kupola vö
rös, égett omladéka alatt vastag hamus és szenes rétegek 
váltakoztak. A szemközti gödörben égetés nyoma nem 
látszott, ide nyílt a kemence szája, ennek maradványait 
sikerült megtalálni. 

A település leggyakoribb objektumtípusa a külön
böző formájú, méretű és funkciójú árkok. Ezek nagy ré
sze V-keresztmetszetű, meredek falú, keskeny, egyenes 
vonalú. Egy-két helyen ezek az árkok egymás mellett, 
párhuzamosan futottak tovább. Az ilyen árokcsoportok 
mentén találtunk olyan, mély, egyenes falú és aljú göd
röket, melyek minden bizonnyal vízgyűjtő ciszternaként 
szolgálhattak. Az árkok másik típusa a lejtősebb falú, 
U-keresztmetszetű kerítőárok, mely tartozhatott, karám
hoz, színhez, vagy más gazdasági épülethez. 

A település gödreinek egykori funkcióját nehéz 
megállapítani. A viszonylag mély (150-170 cm) , szűk 
szájú, méhkas alakú, tapasztott oldalú vermek gabona 
tárolására szolgáltak, de késóob legtöbbször hulladék
gödörként használták fel azokat. Több ilyen gödörben 
találtunk állatcsontokat, konyhai hulladék formájában 
sertés, szárnyas, birka és szarvasmarha csontjait, de 
három esetben kutyacsontok is kerültek elő. Másik típus 
a fent már említett, árkokhoz kapcsolható ciszternák 
csoportja. A település ÉK-i részén, két nagyon mély, 
egyenes falú gödör került elő, ároktól függetlenül, min
den bizonnyal rétegvízre ásott kút lehetett. 

A település ÉK-i részén nem találtunk lakó vagy 
gazdasági épületekre utaló objektumokat, kizárólag ár
kokat, árokrendszereket, gödröket tártunk fel. A 13 .  és 
a 15 .  árokból (melyek többszörösen összetettek voltak) 
és ezek környékéró1 nagy mennyiségű építési törmelék 
került elő. A római provinciális építkezésekre jellemző 
nem, vagy csak alig megmunkált mészkődarabok mellett 
tetőcserép-maradványok, padlófűtés tégláinak töredékei 
és egy kémény oromdísze is előkerült. Kőépítkezésre 
utaló egyéb nyomot, vagy kőépület alapját nem sikerült 
megtalálni. A lakó és gazdasági épületek maradványai a 
patakmeder két oldalán jelentkeztek először. 

Az épített objektumok között szerkezet szempontjá
ból két fő típust sikerült megkülönböztetnünk. 

Az egyik egyszerű, félig földbe mélyített épület, 
mely ágasfás-szelemenes tetővel rendelkezik, felmenő 
fala vesszőfonatos, paticsos szerkezetű. Az egyik ilyen 
típusú épület esetében egykori álló fal maradványait is 
sikerült föltárni. Az álló fal szintjén 25-30 cm vastag 
vörös patics és agyagréteg feküdt, az egykori épület 

beomlott falmaradványai. Az omladékréteg alatt meg
találtuk a padló szintjét, mely tapasztott agyagból ké
szült. A padlóban minden esetben sikerült megtalálni 
az egykori vesszőfonatos fa�szerkezet 2-3 cm átmérőjű 
karólyukait. Ezek az épületek kisméretűek, 3,5x3,5 m-es 
alaprajzuk négyszögletes. Ilyen típusú épületbó1 többet 
is sikerült föltárni. A legjobb állapotú padló szintjén egy 
olyan cölöplyuk került elő, melyben famaradványokat 
találtunk. Említésre méltó, hogy a hagyományos föld
falazat mellett a tetőfedésre már nem a hagyományos 
technikákat, nádazást, vagy zsuppolást alkalmaztak. 
A házak omladékában eló'került marad?ányok alapján 
agyagból égetett tetőcserepeket használtak. 

A másik típusú épületbó1 összesen kettő került 
elő. Ezek teljesen az egykori felszínre épült, felmenő 
falú, cölöpszerkezetes házak voltak. Tetőszerkezetük 
három sor cölöpön nyugodott, minden bizonnyal ko
szorúgerendás megoldású nyeregtetővel rendelkeztek. 
A ház alaprajza téglalap, mely három sor cölöplyukból 
áll össze, mind a három sorban négy nagyméretű cö
löphely van. A falszerkezetre utaló nyomok sajnos itt 
teljesen hiányoztak, hiszen itt nem volt ásott gödör, ami 
a beomlott falmaradványt megőrizte volna. Egyetlen 
helyen sikerült álló falmaradványt találni, ezt azonban 
még a dokumentálás előtt egy munkás eltaposta. A fal
maradvány körül vékony paticsréteg volt, ez alapján 
vesszőfonatos földfalazatú épület lehetett. 

A földbe mélyített típusú házaktól eltérően itt 
döngölt földpadlót találtunk, sajnos csak foltokban. 
Ezekben a házakban több kisméretű kemence és kisebb 
méretű gödör is volt. Az épület két rövidebbik oldalán 
(É-i és D-i oldalak) keskeny, hosszúkás, téglalap alakú 
gödrök helyezkedtek el, zsíros tapintású szenes réteggel 
betöltve, ami a falhoz tartozó alapozási árok lehetett, 
esetleg a talpgerenda árka. A talpgerendás szerkezet 
magyarázatot adhat a kisméretű karólyukak hiányára 
ennél a típusnál. 

A temető 
A telephez tartozó temetőrészletben mintegy 40 sírt 
tártunk fel. A sírok kevés kivétellel É-D-i tájolásúak 
voltak, néhány fordított tájolású volt, a temető ÉNy-i 
részén pedig Ny-i irányba fordultak el a sírok. A sírgöd
rök mélysége nem volt nagy, a recens felszínhez viszo
nyított 30-50 cm átlag mellett két esetben fordult elő 
1 m-nél mélyebb sírgödör. A mélyebb sírok gödreinek 
mérete és alakja is eltérő volt a többitó1. A sírok nagy 
része nagyméretű, 70 cm széles 240-270 cm hosszú. 
A két mélyebb gödröt 100 cm mélységben 40-50 cm 
széles padkával látták el, feltételezem, hogy e két temet
kezés koporsós lehetett. A vázak mindegyike nyújtott 
helyzetben, hátán feküdt, a karok a test mellett vagy a 
medencén összezárva. 

A temetkezések, kettő kivételével, bolygatatlanok 
voltak, a két kirabolt sír egyike rendkívül bolygatott 
állapotban került elő, számos csont hiányzott, melléklet
ként egy üvegpohár töredékeit találtuk benne. A másik 
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sírt kevésbé bolygatták meg, a koponya mellett még a 
bronzfibulát is benne hagyták. 

A település DK-i részén az egyik hosszú lefutású, 
széles, mély árokból égett folt mellett, állatcsontok közül 
került elő egy háton fekvő, nyújtott testhelyzetű emberi 
csontváz. A helyzete temetkezésre utal, az elhelyezés 
azonban nem. Mellékletet nem találtunk. 

A leletanyag 
A településró1 el<;iK.erült leletek között figyelemre méltó 
mennyiségben találhatóak kis bronzok. A feltárás terü
letéró1 és környékéró1 több mint 50 db érme került elő. 
További fémtárgyak közül említésre méltó egy dárda, 
vagy gerely kisméretű nyéltüskés vashegye. 

A kerámiaanyag eloszlása alapján a település legin
tenzívebb része az egykori patak két oldalának közelében 
található. A temető közvetlen környezetében feltárt árok
rendszerek és kemencék csaknem teljesen üresek voltak, 
hasonlóan a település DK-i részén feltárt árkokhoz. 

A kerámiaanyag nagy része durva háztartási edé
nyek töredékei, sok köztük a kézzel formált főzőedény, 
de szép számmal akadnak kézi korongon készült tálak, 
poharak, egyfülű korsók is. Kiemelkedő leletként említ
hető két szürke, szemcsés felületű, vékony falú, horpasz
tott csésze, sárgászöld mázas, szintén szemcsés, dörzstál 
töredékei, és nagyon csekély számú terra sigillata. 

Az állatcsontok nagy része a telep É-i részének 
árkaiból és gödrökbó1 került elő. A településen haszon
állatként disznót, szarvasmarhát, juhot, szárnyasokat, 
háziállatként kutyát tartottak. 

A temető 40 temetkezésébó1 37-ben volt melléklet, 
mind a 37 sírban volt különböző méretű vascsat, ill. an
nak töredékei, egy sírban pedig bronzból készült nyitott 
kör alakú csat. Majd' mindegyik váz mellett találtunk 
vaskést, egyik közülük érdekes bronz markolatgyűrűvel 
volt ellátva. Kevés kivétellel a sírokba pénzdarabokat 
is tettek mellékletként, gyakran a halott kezében, vagy 
a dereka körül kerül elő, talán valamiféle erszényben 
elhelyezve. Az egyik sír földjében elszórva is találtunk 
érméket. A sírokban jellegzetes viseleti darabokat is 
feltártunk. Négy sírban volt a római viseletre j ellemző 
hagymafejes fibula, ez a típus a medence környékén, 
vagy a lengóbordák mellett',helyezkedett el, vagyis a 
ruhát deréktájon, oldalt fogta össze. A másik típus a 
kelta viseletre jellemző számszeríj alakú fibula volt, 
ilyenbó1 3 került elő. Ez a típus inkább fiatal nó'k. sírjára 
j ellemző és a váll környékéró1 került elő, vagyis a ruhát 
fent a vállon fogta össze. Hasonló módon viselték a har
madik fajta fibulát, mely a három közül a legegyszerűbb 
típus. A fiatal nó'k. másik jellegzetes viseleti darabja a 
bronzhuzalon csüngő, lunula alakú bronz-, vagy ezüst
medál. A három csecsemősír legfóbb leletei a fehér kal
cedon-, bronz-, borostyán-, vagy leggyakrabban sötétkék 
üveggyöngyök voltak, melyek köles, borsó vagy babszem 
méretben kerültek elő. A legnagyobbak között találtunk 
szemesgyöngyöket és bronzhuzallal díszítetteket is. 
A csecsemősírokból csontanyag nem került elő. 

A három eló'került gyűrű közül kettő pecsétgyűrű, 
egy vas és egy bronz ugyanazon sírból. A harmadik egy 
feliratos ezüst hüvelykujj gyűrű VIV A SXARDECA fel
irattal. Említésre méltó még, hogy az egyik sírban egy 
sérült lábú férfi mellett ládika zárja, lábánál pedig kutyá
jának teljes csontváza került elő. Egy másik különleges 
sírban két fiatal lány csontváza feküdt, mindkettőnél 
fibula, nyaklánc, ill. nyakperec alkotta a mellékleteket. 
Az egyikük mellett durva kidolgozású orsógomb feküdt, 
míg a másik a fejét halomba rakott birka lábközépcson
tokon nyugtatta. Edénymelléklet csak két sírból szárma
zott, ezek háztartásokban használt durva kidolgozású, 
kisméretű fazekak, ill. egy a kelta formavilágot idéző 
kétfülű edény voltak. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat budapesti regionális irodájában történő elsődleges 
feldolgozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Petkes Zsolt régész, Bányász Diána, 
Kecskés Balázs, Vámos Balázs, Volentér Viktor, Grósz 
Edit, Falchetto Alfréd technikusok. A geodéziai felmé
rést a Geoservice Kft. végezte. 

2 2 .  Badacsonytomaj, Pap-rét  
( KÖH 7099) 
(Veszprém megye) B, Ró, Á 

FűKÖH DÁNIEL 

A lelóbely a Badacsony D-i lábánál fekszik, a Balaton
tól É-ra. A vizsgált területeken a térszín D-re lejt, két 
kisebb teraszt alkotva. A terület geológiai és talajtani 
rétegzettsége igen változatos. Ennek magyarázata, hogy 
hegylábi területró1 van szó, a hegyró1 lemosódó talaj és 
lejtóbordalék (kövek, aprózódott bazalt) a mélyebben 
fekvő területeket feltöltötte. A mélyebben fekvő terüle
teken a Balaton vízszintjének ingadozása következtében 
lápos, mocsaras terület is lehetett. A terület jelenlegi 
formáját nagyban befolyásolta, hogy korábban itt tera
szos szó1őművelés folyt, egészen az 1990-es évek végéig. 
A korábbi szó1őművelés nyomai mind a humuszban, 
mind az altalajban jól megfigyelhetó'k. voltak. 

A lelóbely 1895-ben vált ismerté, ekkor kerültek 
elő azt első falmaradványok, árokásás közben. Erró1 
Kuzsinszky Bálint számol be A Balaton környékének 
archeológiája cím(i munkájában. Ezt követően 1929-ben 
a területró1 útépítéshez hordtak földet, ekkor újabb 
falak kerültek elő, ill. pusztultak el. 1967-ben Kalicz 
Nándor és Bakay Kornél a Veszprém megyei Régészeti 
Topográfiához kapcsolódó terepbejárások során a terü
leten áthaladó vizesárokban szintén római kori falakat 
figyelt meg. 

Beruházáshoz kapcsolódó örökségvédelmi hatásta
nulmány részeként 2008-ban geofizikai kutatást végzett 
a KÖSZ megbízásából a Fractal Bt. ;  a hatástanulmányt 
Stibrányi Máté készítette el. 

A mágneses kutatás és a hatástanulmányban leírtak 
alapján kb. 6 ha-os beruházási területen 5000 m2 összfe-
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lülettel jelöltünk ki 10 kutatóárkot, úgy, hogy az egysé
gesen lefedje a beépíteni kívánt területet. A feltételezett 
római kori villa területét is több kutatóárok érintette. 

Több régészeti korszak emlékeit figyeltük meg. A te
rület É-i és középső részén elszórtan bronzkori leletek 
kerültek napvilágra. Két periódust tudunk elkülöníteni: 
az első a középső bronzkori dunántúli mészbetétes 
edények kultúrája, a másik egy késő bronzkori horizont. 
A terület É-i részén egy Árpád-kori kemencét bontot
tunk ki. Ezzel egykorúak lehetnek azok az Árpád-kori 
épületek és gödrök, amelyeket a terület középső részén 
találtunk. A IX. sz. kutatóárokban két földbe mélyített 
épület került elő, az egyiknek jó állapotban megmaradt 
a bazaltkövekbó1 épített kemencéje. 

A terület D-i részén két kutatóárokban találtunk ró
mai kori épületmaradványokat. A IX. sz. kutatóárokban 
egy római kori kőépület Ny-i szárnyának maradványait 
bontottuk ki. Az épület alapozását, és a felmenő falak 
indulását is jól megfigyelhettük. Az épület Ny-i helyisé
gének padlószintjét sikerült meghatározni. Falain kívül 
hat 4. századi kisbronz került elő. Az épület további 
részei a kutatóárkon kívül mind K-i mind É-i irányban 
folytatódtak. A X. sz. kutatóárok D-i részén egy másik 
római kori kőépület részletét tártuk fel, amely egy 
perisztíliumos típusú villa lehetett. Az épület D-i része 
zárt, valószínűleg több helyiségbó1 áll, az É-i része egy 
középső részén nyitott udvar, melyet egy fal zár le. A D-i, 
zárt helyiségben egy bronzolvasztó kemencét találtunk, 
a pusztulási rétegbó1 pedig két 4. századi bronzérme, és 
egy bronzphalera került elő. Az udvar területén 3 oszlop 
alapozását, az udvar É-i részén egy kővel kirakott falú 
kutat bontottunk ki. Sikerült megfigyelnünk mind az 
udvar, mind a D-i épületszárny római kori járószintjét, 
valamint az épületen kívüli járószintet is. Ez a mai talaj
felszíntó1 kb. 70-80 cm-el mélyebben található. 

Munkatársak: dr. Redő Ferenc régész, Bek Tamás, 
Takács Tibor, Tóth Zoltán régésztechnikusok (MNM
NÖK), valamint dr. Fülöp Endre Norbert (KÖH) . 

2 3 .  Bag, Peres (Ároka lja )-dűlő 
( KÖH 2 5 7Lt8)  
( Pest megye) B, L T ,  Sza 

EKE ISTVÁN 

2010 júliusában észleltem, hogy a tervezett Ipari és 
Kereskedelmi Park területén földmunkák folynak. 
A területen található a 18 .  sz. óta ismert, igen nagy 
kiterjedésű, több korszakot magába foglaló, rendkívül 
intenzív lelónely. 

A jelenlegi munkálatok során a leló'hely D-i részén, 
a Sallai utca előtt 5-6 m széles, 2-2,5 m mélyen bevá
gott utat építettek, amellyel jelentősen megbolygatták 
a lelónelyet. Ettó1 Ny-ra, a vasúti pályatest mellett, a 
Sallai u. 9-12. sz. telkek hátsó része előtt, kb. 12x30 m 
nagyságú felületen a sárga altalajig letolták a humuszt. 
Ezen a felületen régészeti objektumok foltjai rajzolód
tak ki, a felszínen őskori (hatvani kultúra, halomsíros 

kultúra, kelta) és szarmata edények töredékei, csontok 
hevertek. Mindezen munkákról a területileg illetékes 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát nem értesítették. 
A további pusztítás elkerülése érdekében a PMMI levél
ben kérte az Örökségvédelmi Hivatal és a bagi jegyző 
sürgős intézkedését. 

2 Lt .  Bag, Peres 
(KÖH 2 57Lt8)  
( Pest megye) U 

Kőv ÁRI KLÁRA 

Aszód város településszerkezeti tervének kötelező alá
támasztó munkarészeként kulturális örökségvédelmi 
hatástanulmány készült. Mivel a szomszédos Bag határá
ban nyilvántartott lelónely részben Aszód közigazgatási 
területét is érinti, ezért a város régészeti értékeinek fel
sorolásánál ezt is számba kellett venni. A Czajlik Zoltán, 
majd Miklós Zsuzsa által is légi fotózott, nagy kiterjedésű 
régészeti lelónely a Galga völgyének D-i oldalán emel
kedő domb ártérbe benyúló lábánál, a 3. sz. műút bagi 
kereszteződésének tágabb környezetében terül el. A 3 .  
sz .  út É-D, a Bag-Domony műút pedig K-Ny irányban 
szeli át a mezőgazdaságilag művelt lelónely területét. 
A nyilvántartás adatai szerint a lelónely nagyobb része 
Bag területére esik, de kisebb részt Aszód közigazgatási 
területére is átnyúlik. A szemle alkalmával a Domonyi 
út, a 3. sz. út és a Galga által bezárt háromszögben - ahol 
a térkép szivattyút, ill. a villanyvezeték elágazását jelzi 
- egy szántott parcellán embercsontokat és tenyérnyi 
újkőkori (lengyeli kultúra?) edénytöredékeket hozott 
felszínre az eke. A lelónely többi részén a már learatott 
kukorica letaposott szárai akadályozták a régészeti 
megfigyelést. 

TANKÓ KÁROLY 

2 5. Baj határa 
( Komárom-Esztergom megye) B, Ró, Á 
A község területén eddig még nem volt régészeti terep
bejárás, ezért célul tűztük ki a bejárható területeken 
elhelyezkedő lelónelyek megismerését és beazonosí
tását. Mivel a község külterületének jelentős - föképp 
K-i - részét erdő fedi, ezért 2010. szeptemberben a 
községhatár Ny-i részén elhelyezkedő szántóföldeket 
vizsgáltuk, hagyományos terepbejárási módszerek
kel. A községtó1 D-re két, a község és a hozzá tartozó 
szó1ónegy közti széles szántott területen több lelónelyet 
találtunk. 

Agostyáni út mente (KÖH 72331): Alacsony intenzi
tásban őskori oldaltöredékeket gyűjtöttünk. 

Homoki-szótő (KÖH 72329) :  Bolygatott bronzkori 
temető maradványai. 

Keskeny-dűlő (KÖH 72327) :  Alacsony felszíni lelet
intenzitású római és kora Árpád-kori lelónely. 

Szó1ők alja (KÖH 72335) : Római és Árpád-kori tö
redékek által jelzett lelónely. 
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Szó1ó'kre-dűlő (KÖH 72337) :  Alacsony és közepes 
intenzitásban 1 2-13 .  századra keltezhető oldaltöredékek 
kerültek elő. 

Tatai út mente (KÖH 72333) : Közepes intenzitásban 
őskori oldaltöredékeket gyűjtöttünk. 

A leletek a tatai Kuny Domokos Megyei Múzeumba 
kerültek. 

26.  Bakonya , Csucsa-dűlő 
(KÖH 2 007 1 )  
( Baranya megye) Ró 

LÁSZLÓ JÁNOS 

A régóta ismert lelónelyró1 magángyűjtőtó1 származó 
információ alapján egy diplomatöredék eló'kerülési 
helyének ellenőrzése végett tartott terepi ellenőrzést 
2010. áprilisban a PTE Régészet Tanszéke. Ennek során 
előkerült egy ókeresztény ládikaveret több darabja. 
A lelet j elentősége miatt a PTE Régészet Tanszéke kis 
területen, a lelet előkerülési mélységéhez igazodóan hi
telesítő ásatást végzett június 21-25. között, ami további 
eredményt nem hozott, korlátozott volta miatt pedig a 
villára vonatkozó információt sem szolgáltatott. 

Munkatársak: Lóki Róbert, Szabó Máté. 

27 .  Bakonybél ,  bencés monostor 
(MRT Li .  k. 2 1 1  lh . ,  KÖH 7 1 2 9 )  
(Veszprém megye) Á,  Kk 

V1sY ZsoLT 

A Szent Mauríciusz Monostorban (Szent Gellért tér 
1 .) az Új Magyarország és Vidékfejlesztési Program 
keretében folyik a monostor vendégházának felújítása. 
Ezzel kapcsolatban eddig elbontották a monostorépü
lettó1 Ny-ra lévő régi vadászházat és lealapozták az új 
épületet, továbbá kiásták a vízvezeték árkát a korábbi, 
meglévő nyomvonalon. Ez utóbbi munkát dokumentál
tuk 2010. július 22-én. Az árokban több helyen is kőfal 
mutatkozott; a munkák során néhány szórvány emberi 
és állati csonttöredék, valamint 4 késő középkori, újkori 
kerámiatöredék került elő, ezért megelőző feltárással 
folytattuk a kutatást. 

Augusztus 30. és szeptember 17 .  között mintegy 
100 m2-t tártunk fel három kutatóárokkal (1 .  a leendő 
vendégház K-i szélén, É-D-i irányban, a készülő épület 
belső válaszfalai által három szakaszra osztva; 2. a leendő 
vendégház D-i szélén, Ny-K-i irányban, a készülő épület 
belső válaszfala által két szakaszra osztva; 3. a leendő 
vendégháztól Ny-ra, mintegy 1-1 ,20 m távolságra, É-D-i 
irányban) . 

A területet átlagosan mintegy 1 ,70 m vastag, ré
szint épülettörmelékkel kevert újkori (18-20. századi) 
feltöltési, planírozási réteg fedte. Ez a feltöltés viszony
lag nagyobb számú újkori kerámiát, kályhacsempét és 
kisebb számú állatcsontot, üveg- valamint fémleleteket 
tartalmazott. 

Az újkori feltöltés alatt egy középkori temető 33 sír
ját tártuk fel, tájolásuk Ny-K-i. Felnőtt és gyermekvázak 
egyaránt voltak közöttük. A sírok mélysége 1 ,68-2,55 
m között váltakozott. A sírok nagyjából három réteget 
alkottak: többségük a legfelső rétegben feküdt, a két alsó 
rétegben már viszonylag ritkásabban helyezkedtek el. 
A sírok körzetében számos további bolygatott vázrész 
került elő. Néhány sírnál megfigyelhettük a fakoporsó -
fekete, faszénhez hasonló - maradványát. Leletanyagot 
csupán egyetlen sír tartalmazott, egy egyszerű, nyitott 
végű hajkarikát. Eredetileg bizonyára szintén sírmellék
let volt az 1 .B árokban, a sírok közötti földbó1 eló'került 2 
db S-végű hajkarika és egy ezüstpénz (friesachi denár?) 
is. A fentiek alapján a temetóbe feltehetően a kolostor 
szolgálónépei temetkeztek az Árpád-kortól kezdve. 

Az 1 .B árokban a sírok közti földbó1 néhány korai 
(13-14. sz.) kerámia (közte vonaldíszes és fogaskerék 
mintás töredék) is eló'került. 

Feltártuk egy a 18 .  századi rendházzal nagyjából 
azonos tájolású, törtkóbó1 épült és igen erősen elpusztult 
épület maradványait is. A falkoronák 1 ,80 m, a falala
pozások 2,20 m mélység körül jelentkeztek. Helyenként 
szinte csak egyetlen kősor maradt az épületből. Az 
épület körzetében aránylag csekélyebb számú késő kö
zépkori, mázatlan házikerámia, zöldmázas, késő gótikus 
kályhacsempe töredékei (indadíszes darabok és egy fia
tornyos oromdísztöredék) , továbbá egy fél lópatkó és egy 
vasszerszám került elő. A leletanyag alapján az épület 
a török hódoltság kezdetén (16 .  sz.) pusztulhatott el. 

Napvilágot láttak É-D-i irányú, újkori ( 18. sz.) kő
téglafalak is, a 3. árokban „AB" (Abbatia Bél) bélyeges 
téglákkal. 

A bolygatatlan agyagos altalajt átlag 2,40-2,50 m 
táján értük el. A feltárás alapján a középkori monostor 
elhelyezkedése nagyjából a barokk kori templom és 
rendház helyére feltételezhető. 

A leletanyag a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumba 
került. 

Munkatárs: Regenye Judit régész, Szalay Szabolcs 
geodéziai felmérés. 

2 8 .  Bakonysárkány határa 
( Komárom-Esztergom megye) B, Ró, Á 

RAINER PÁL 

2009 őszén és 2010 tavaszán a Kuny Domokos Megyei 
Múzeum a Bakony lábánál elhelyezkedő község egy ré
szének terep bejárását végezte el hagyományos módsze
rekkel. Ennek során a községtó1 DNy-ra levő külterületi 
részeket vizsgáltuk, 1 2  lelónelyet azonosítottunk be, 
ill. pontosítottunk. Ildamajor és az egykori tehenészeti 
telep közötti időszakos vízfolyás két partján 5 Árpád-kori 
lelónelyet határoztunk meg: fldamajor 3. (KÖH 75153), 
Ildamajor 4. (KÖH 721 55), fldamajor 5. (KÖH 72151),  
Bitó-he�y alja 1 .  és 2 .  (KÖH 72149, 721 47) . Ezeken a 
felszíni leletek nemcsak a korai korszakra, a 1 0-1 1 .  szá-
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zadra jellemzőek, hanem találtunk késői, 1 2-13 .  századi 
oldaltöredékeket és peremeket is. 

A major és a település közötti két lelónelyen: fl
damajor 1 .  és 2. (KÖH 75149, 75151) közelebbró1 nem 
meghatározható bronzkori településfoltokat találtunk, 
ezek valószínűleg egy időszakhoz tartoztak. 

A településtó1 kissé délebbre további 4, össze nem 
tartozó lelónelyet találtunk: Sövénykúti-patak (KÖH 
5 9006), Szarvas-földek 1. és 2. (KÖH 751 5 9, 75161), 
Vasút mente (KÖH 75155) ; mindegyik viszonylag kis 
kiterjedésű, alacsony és közepes felszíni leletintenzitá
sú, bronzkori volt. A község DK-i határán, nem messze 
a vasúttól, egy újonnan kialakított víztározó mellett 
római kori épület nyomait azonosítottuk be (Köles-dűlő, 
KÖH 75157) ,  a lelónely további részei már Fejér megye 
területére estek. 

A leletek a Kuny Domokos Megyei Múzeumba 
kerültek. 

29 .  Bakonyszombathely hatá ra 
( Komárom-Esztergom megye) Ő, Á, Kö 

LÁSZLÓ JÁNOS 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 1 00-1 00 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 1 84 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

Bakonyszomb athely D- i  határában három új 
lelónely került elő (Tilos alja dűlő, KÖH 74167; Irtás, 
741 71) ,  közte a középkori Börzse falu nyomai (Hidegkút, 
KÖH 741 77) .  

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

30 .  Bakonytamási hatá ra 
(Veszprém megye) U, B, Ró, Á 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt te
repbejárásokat folytattunk a NABUCCO gázvezeték 
dunántúli és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 
205 km hosszúságú nyomvonalon, a nyomvonal 1 00-100 
m-es szélességében. A téli idényben végzett terepbe
járás során általában jó megfigyelési viszonyok között 
tudtunk vizsgálódni, összesen 1 84 régészeti lelónelyet 
azonosítottunk. 

Bakonytamási határában, a Hathalom környékén 
futó nyomvonalon négy korábban ismeretlen lelóne
lyet azonosítottunk: Szarka-Berki-dűlő, Hathalom III/a, 
Hathalom IV/a, Barnát II. (KÖH 74249, 74251, 74253, 
74257) .  Területükön újkőkori, bronzkori, római kori és 
Árpád-kori felszíni telepnyomokat találtunk. További 
két nyilvántartott lelónely helyszínét kerestük fel. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

3 1 .  Baktakék, Kl incsik 
(KÖH 7 5 3 7 5 )  
( Borsod-Abaüj-Zemplén megye) Ge? ,  Á ,  Kú 
2010. június 24-én örökségvédelmi hatástanulmány 
készítéséhez kapcsolódó bejárást végeztünk a Cserehát 
területén, Alsógagy és Baktakék között, a műút men
tén. Az utolsó szakaszon, a Klincsik nevű határrészben, 
a közút Ny-i oldalán fekvő mezőgazdasági művelésű 
területen, két egymástól elkülönülő helyen, közepes 
sűrűségben elhelyezkedő régészeti leleteket találtunk. 
A leletek valószínűleg a Vasonca-patak menti, nagyobb 
kiterjedésű császárkori (germán?) településró1 származ
nak, mely az út K-i oldalán, magasabb térszínen, É-D 
irányban hosszan elnyúlva helyezkedhet el a volt tsz
telep közelében. Néhány Árpád-kori kerámiatöredék és 
egy kora újkori cserép is előkerült a bejárás alkalmával, 
melyek szintén településró1 származhatnak. A lelónely 
a domborzati viszonyok és a leletek elhelyezkedése 
alapján körülbelül 500 m hosszúságú lehet. 
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Munkatárs: Hajdú István. 
CSENGERI PIROSKA 

3 2 .  Balatonendréd, Magyar Tenger TSZ. 
(KÖH 1 9Li 3 3 )  
( Somogy megye) B 
2010. augusztus 10 .  és szeptember 29. között elvégeztük 
a 65137.  sz. főútnak az M7-Lulla összekötő út tervezett 
nyomvonala által érintett lelónely nyomvonalba eső 
részének, 7937 m2-nek a kutatását. 

A lelónely Balatonendréd ÉK-i oldalán található, 
az Öreg-hegy nevű, ÉNy-DK irányú dombhát, DNy-i, 
Balatonendréd felé eső oldalának közepén. Északnyugati 
oldalán fut keresztül a Balatonendrédet Tóköz-pusztával 
összekötő, feltételezhetően középkori eredetű dűlőút, 
mely útfelülete a hosszú használat következtében 
megközelítően 1 m-t lesüllyedt az eredeti talajszinthez 
képest, elpusztítva ezzel a lelónely ÉNy-i oldalát. 

A lelőhely középső harm adában megfigyelt 
nagyméretű amorf gödrökből nagy mennyiségben 
került elő késő bronzkori házikerámia és állatcsont, va
lamint két objektumból zsugorított rítusú temetkezés is. 
A lelónely ÉNy-i oldalán megfigyelt nagyméretű cölöp
lyuksorok összefüggő, egységes rendszert nem alkottak. 

Az előkerült jelenségek elsősorban a lelónely kö
zépső harmadában sűrűsödtek, azonban feltételezhető, 
hogy ezek egy nagyobb méretű település részét alkották, 
mely a domborzati viszonyokat figyelembe véve erősen 
eltérő intenzitással az egész dombhátra kiterjed. Ezért 
ugyanezen település részét alkothatta a terepbejárás so
rán azonosított, az Öreg-hegy platójának ÉNy-i peremén 
fekvő, a készülő út által szintén érintett Balatonendréd, 
Öreg-hegy nevű lelónely is. 

Munkatársak: Mezei Tamás és Pelikán Márk tech
nikusok. 

PETKES ZSOLT 
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3 3 .  Balatonendréd, Tekeres-dűlő Kelet 
( KÖH Lt 7006) 
(Somogy megye) R, B, L T 
2010. augusztus 16 .  és december 15.  között megelőző 
feltárást végeztünk a lelónelyen. A kutatást a Balaton
endrédet Tab bal összekötő út építése tette szükségessé. 
A kutatott terület eredetileg 2600 m2 nagyságú volt. 
A lelónely a településtó1 ÉK-re fekszik, egy kisebb domb 
oldalában. Közvetlenül egy É-D-i lefolyású patak partján 
terül el, a patak völgyének bal oldalán a dombtetőtó1 
egészen a víz közvetlen közeléig húzódik. A humuszolás 
során előkerült objektumok a vízfolyáshoz közeledve 
sűrűsödtek. A domb tetején az eróziós pusztulás miatt 
a szórvány leletanyag mennyisége, és az eló'került ob
jektumok relatív mélysége is jóval kisebb volt. 

2010 .  augusztus 1 6. és szeptember 30. között a 
terület erősen lekopott Ny-i részén, a domboldalban, 
a gödrök mellett egy kisszámú kelta birituális temető 
került elő, a hamvasztásos sírok mellett egy csontvázas 
gyereksírral. A hamvasztásos sírokból ép kelta tálak, 
vastárgyak, bronzfibula is napvilágot látott. A temetőtó1 
É-ra rézkori (Balaton-Lasinja) objektumokat találtunk. 
A szelvény középső részén viszonylag kevés objektum 
volt: sekély gödrök állatcsontokkal, egy kelta, szögletes 
alakú objektum, melybó1 egy hólyagos bronz karperec 
töredéke került elő. A szelvény északi-középső részén 
egy mélyebb, gazdag leletanyagú Hallstatt-kori ob
jektumot, a hozzá kapcsolódó gödör alján pedig egy 
csontvázas, háton fekvő, nyújtott helyzetű, melléklet 
nélküli sírt tártunk fel. 

A szelvényben a K-i rész felé sűrűsödtek az objektu
mok, itt a bronzkor és vaslwr időszakából származó telep 
nyomai mutatkoztak. Megfigyelhettük, hogy két árok 
is határolta ezt a sűrííbb részt: egy kb. ÉNy-DK irányú, 
sekély árok, amely a szelvény középső részénél nem 
követhető tovább; valamint a szelvény DK-i részébó1 
kiinduló és ÉK-i részéig nyomon követhető körárok, 
amely körbeölel egy kb. 20x20 m-es nagyságú vaskori 
objektumkomplexumot. Ezen belül található 2 kelta 
cölöpszerkezetes épület, mindkettóben megfigyelhető a 
tapasztott padló. Az egyik épülettó1 ÉNy-ra lévő omladé
kos részben szövőszéknehezékek voltak egy kupacban. 
A komplexumon belül kemence, ill. tüzelónelyek vol
tak. A komplexumra ráásott, erősen faszenes betöltésű 
gödörben a kelta kerámia mellett terra sigillata, ill. 
utánzatok töredékeit találtuk. 

Az október 4-dikével kezdődő szakaszban a telep
objektumok mellett mintegy 10 késő bronzlwri urnate
metkezés került elő. Az urnák a felszínhez nagyon közel 
kerültek elő, többségük töredékes, hiányos állapotban, 
ép állapotban csak egy edényt sikerült feltárnunk. Másik 
3 edény töredékes, de minden bizonnyal teljes, további 
6 pedig töredékes, hiányos. Az urnák bontása során csak 
egy esetben figyeltünk meg kísérő edényeket, ezeknek 
eredeti elhelyezkedését nem sikerült a helyszínen meg
állapítani. A kísérő edények között kisbögre és fekete, 
fényezett kannelúra díszítésű tál vannak. Az urnák ko-

rának meghatározását segíti, hogy közülük többet késő 
bronzkori leletanyagú gödrökre ástak rá egy késóbbi 
időszakban. 

Az urnákon kívül egy É-D-i irányú, hosszú, keskeny 
árok és az ezt K-Ny-i irányban metsző rövidebb árkok 
kerültek elő, emellett több kisebb, sekély, téglalap alakú 
gödör, nagy mennyiségű késő bronzkori leletanyaggal. 
A bronzkori leletanyagot a késői urnamezős kultúra 
edényei mellett két bronztű jelenti. A bővítés K-i részén 
kelta kori gödrök, és egy félig földbe mélyített lakóház 
maradványai kerültek elő, korongolt szürke finoman 
iszapolt tálak töredékei mellett egy állatküzdelmet 
(vadkan-oroszlán) ábrázoló terra sigillata töredék is 
származik beló1e. Kormeghatározás szempontjából ér
tékes lelet még a fémkereső műszerrel megtalált római 
bronz pénzérme. 

Munkatárs: Bányász Diána. 
SIPOS CARMEN - FűKÖH DÁNIEL 

3Lt .  Balaton le l le hatá ra 
(Somogy megye) U ,  R, B, L T, Ró, Kö 
2010. február 25-én terepbejárást tartottunk Balaton
lellén, a korábban ismert lelónelyek azonosítása, pon
tosítása érdekében. 

Felső-Gamász (KÖH 44992) : A Forró-árok Ny-i part
ján fekvő lelónelyró1 megállapítottuk, hogy a korábban 
bejelölttel szemben északabbra, a Szélső utcától D-re 
kezdődik (ettó1 É-ra már mocsarat találunk) , a lelónelyet 
keresztezi az „új" Balatonboglár-Balatonlelle közötti 
aszfaltút. Dél felé a Balatonboglár-Látrányi föld útig volt 
most bejárható, nyilvánvalóan ennél is tovább terjed D 
felé. Fó1eg középkori kerámiát találtunk, valamint kö
zepes mennyiségű római és kevés őskori (mészbetétes 
kultúra) cserepet, 3 db kovát. A lelónelyet az új út D-i 
oldalán, a Balatonboglár-Látrányi útig tudtuk követni. 
A korábbi bejárások alapján ettó1 D-re is folytatódik, de 
ezt a részt most nem tudtuk vizsgálni. 

Gamási emelkedő (KÖH 44993) : Érintkezik az elóbbi 
lelónellyel. A korábbi bejáráskor itt rézkori és középkori 
leleteket találtak. A nagyon gyenge intenzitású lelóne
lyen hasonlóan az előző lelónelyhez a fentieken kívül 
római kort is találtunk. 

Az eddigi terepbejárási adatok alapján a Forró árok
nak mind K-i, mind Ny-i partján megtalálható a késő 
Árpád-kori és középkori leletanyag, egészen a Forró-árok 
forrásvidékéig, azaz a Gamási-kútig. Az általunk bejárt 
területen a patak Ny-i partján intenzívebb a középkor, 
ez a terület lehetett a középkori oklevelekben említett 
Felgamás. A Forró-árok és a Római út kereszteződésétó1 
D-re szintén a patak mindkét oldalán megtaláljuk az 
Árpád-kori és a középkori település anyagát, az 1970-ben 
és 1988-ban végzett terepbejárások alapján a középkori 
falu súlypontja a Gamási-kút környékén van. Itt lehetett 
Al-Gamás falu. A Gamási-kút környékén megpróbáltuk 
megkeresni a korábban (1988-ban) azonosított középko
ri templom helyét, azonban az elvadult bozótban nem 
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találtuk meg. A környéken jelenleg már nem találhatók 
szántók, hanem körbekerített magánterület, legeló'kkel, 
ezért a korábbi adatok pontosítását, bemérését elvégezni 
nem tudtuk. 

A középkori lelónelyhez hasonlóan a római falusias 
telep nyomát is megtaláltuk a patak mindkét oldalán, a 
K-i oldalon levó' súlyponttal. Azonban a római település 
nem húzódik le olyan mélyen D-re, mint a középkori. 

Part (KÖH 51 090) : Itt 1988-ban és 1 995-ben Né
meth Péter Gergely vezetésével leletmentés történt. 
A terület másik neve János-kert. A Forró-ároktól K-re 
lévó' hosszú területet két részletben jártuk be. Északon 
a leletanyag a patak partján sűrűsödött, a pataktól tá
volodva és az É-i részen ritkult. A lelónely valószínűleg 
azonos Müller Róbert 1970-es terepbejárásának egyik 
lelónelyével (Kertészettó1 délre, KÖH 44996) . A kertészet 
a Petó'fi u. és a Vágóhíd u. keresztezó'désében, ill. attól 
D-re volt, mára kertes családi házas rész lett, a beépített 
terület nem volt bejárható. Fó1eg ó'skori és római, keve
sebb kelta és középkori (13-15. századi) kerámia került 
eló'. A délen bejárt részen a Part Dél nevCí lelónelyrészt 
azonosítottuk, továbbra is a Forró-árok K-i partján. 
A lelónelyet a Balatonlelle-Látrány közötti földútig 
tudtuk bejárni, de ettó1 D-re is folytatódott. Itt a csere
pek több mint fele római volt, de sok ó'skorit (Baden, 
Balaton-Lasinja) és kevés középkorit is találtunk. A két 
lelónelyrész összetartozik, római túlsúly mellett közép
kori, badeni, mészbetétes és neolit-rézkori leletanyag 
volt mindkét részen. Megállapítottuk, hogy a lelónely 
összeér a Trafó telep (KÖH 44990) badeni lelónellyel. 
A Forró-árok (KÖH 44989) neolit, középkori lelónely 
területét nem lehetett bejárni, de azzal is összeérhet. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 
HONTI SZILVIA - MOLNÁR ISTVÁN 

3 5 .  Balatonszabadi határa 
(Somogy megye) Ő, Á, Kö 
Ásványi nyersanyagkutatást megeló'zó'en 2010. április 
15-én terepbejárást végeztünk az ismert, Sóderbánya 
nevCí leló11ely környezetében. A tervezett bányaterület 
a Sóderbányától K-re található, a Keselló'-dűló' egész, 
és a Páskum-dűló' K-i részét öleli fel. Keleten a Fenéki
bozót-csatorna, északon a 70. sz. út a határa, D felé az 
Öreg-hegyi szó1ó'kig ér, Ny feló1 egy egyenes, ÉÉNy-DDK 
irányú betonozott út zárja. A terepbejárást jó megfigye
lési körülmények között végeztük, a betonút és a füves út 
között, a bányaterület É-i felében. Két helyen találtunk 
szétszórt kerámiát. 

Páskum-díílő Kelet (KÖH 73977) :  A dombvonulat K-i 
lejtó'jén is regisztráltunk egy lelónelyet, mely elszórtan 
ó'skori és Árpád-kori kerámiával jelentkezett. 

Sóderbánya (KÖH 1 93 99) :  A bejárt terület Ny-i 
részén, a dombvonulat Ny-i lejtó'jén elszórva közép
kori kerámiát találtunk. Ez a leló11ely a „Sóderbánya" 
lelónelynek, római, Árpád-kori és késó' középkori telep
nek a folytatása. A dombtetó'n nem találtunk kerámiát 

és nem találtunk leleteket a bejárt terület É-i és D-i 
sávjában sem. 

HONTI SZILVIA - MOLNÁR ISTVÁN 

36 .  Balástya , VI I I .  homokbánya 
(KÖH 20902 ) 
(Csongrád megye) A 
A megnyitni tervezett homokbánya művelésre szánt 
területe eléri a 4 ha-t. A bánya művelésbe vonása eló'tt 
próbafeltárást végeztünk. A lelónely a Balástya-For
ráskút között húzódó műúttól mintegy 300 m-re D-re 
helyezkedik el. 

A terepbejárási eredmények alapján a lelónely a 
bánya D-i területét érinti. Kiterjedésének meghatározá
sára a bánya teljes területén kutatóárkokkal próbáltuk 
kideríteni a régészeti fedettséget. Az egymástól 15 m-re 
húzott, É-D-i irányú kutatóárkokból kiderült, hogy a 
művelésre kijelölt bánya területe az ismert lelónelyen 
kívül régészeti objektumokkal nem érintett. Az ismert 
lelónelynek is csak a széle nyúlhat a bánya területére, 
hiszen a kutatóárkokban mindösszesen két népvándorlás 
kori objektum került eló'. 

3 7. Baracs, római tábor 
(KÖH 2 1 80 3 )  
( Fejér  megye) Ró 

p ALUCH TIBOR 

2010. augusztus 3-15. között folytattuk Annamatia római 
castellumának az Intercisa Múzeum és PPKE BTK 1999 
óta tartó támogatásával és az egyetem történészhallgatói
nak részvételével folyó feltárását. Az idei év során a tábor 
Ny-i kapujának (porta decumana) 2005-2006-ban végzett 
kutatását folytattuk. A két szelvényben folyó munka fö 
célja a kapu építéstörténetének további megismerése, ill. 
a kapuzat belsó' részének feltárása volt. A kaputornyok 
hátsó traktusának feltárását végeztük a XVI. szelvényben. 
A falak nagymértékű visszabontottsága miatt másodlago
san felhasznált kó'emlék nem került eló'. A szinte teljesen 
visszabontott falak kiszedését, az alapozások alját, ill. me
szes építési szinteket figyeltünk meg. Ezek közül a legalsó 
a táborfallal egyidó's, a tábor síkjába beugró toronyé volt 
(1,5 m széles falakkal, a teljesen visszabontott táborfalé
val megegyezó'en) . A torony hátsó fala sajnos éppen a 
két szelvény közti 1 m széles tanufalban található. A 2. 
periódus kapufalának maradványai (falcsonkok és meszes 
építési szintek) , amelyekbó1 korábban a faragott sírkövek 
eló'kerültek, a második periódushoz tartoztak. Ennek 
hátsó fala szintén a tanufalban található. A kapuzat késó' 
római elfalazásának csak egy kis szakaszon megfigyelt 
sárga agyagos járószintje került eló'. A kó'periódus falai 
miatt a palánktábor jelenségeit csak kis részen figyelhet
tük meg, amelyek közül a legfontosabbak két nagyobb, 
téglalap alakú gödör volt. 

A másik (XVII.) szelvényben feltárt útrétegben a 
via sagularis újabb, min. 2,5 m széles szakaszát tárhat-
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tuk fel. Az út megépítéséhez a korábban megismert 
szakaszokhoz nagy mennyiségben használtak fel sárga 
sóderrel kevert agyagba nyomkodott korábbi tegulákat 
és imbrexeket, a kőben szegény vidéken köveket alig. Az 
utat egyszer megújították. Az út Ny-i szélén tegulából 
rakott (három sor) épületalap került elő, melyek fel
menő (valószínűleg vályog) falait újkori bolygatás vitte 
el. Utóbbi nagy valószínűséggel a tábor ÉNy-i részén már 
feltárt késő római legénységi épülethez lehetett hasonló. 

Az ásatás egyik legfontosabb lelete a cohors I Thra
cum Germanica téglabélyege volt, amely az útrétegbó1 
másodlagos felhasználásból került elő. Annamatia 
helyőrségének ez az első ásatásból származó bélyege. 

Kov Ács PÉTER 

38 .  Bácsa lmás határa 
( Bács-Kiskun megye) B, V, Sza, A, Á. Kö 
Bácsalmás város szennyvízkezelésének kiépítéséhez 
készítendő örökségvédelmi hatástanulmány kapcsán 
2010. március 5-14. között végeztünk terepbejárásokat. 
A vizsgálandó terület a város bel- és külterületét 36 km 
hosszan érintette. A tervezett nyomvonal belterületen 
a meglévő utcahálózatot követi, míg külterületen egy 
rövidebb szakasz húzódik a meglévő szennyvíztele
pig. A terepen a nyomvonal mindkét oldalát 20-20 m 
szélességben vizsgáltuk. A külterületi szakaszok döntő 
többsége terepbejárásra alkalmas volt, belterületen a 
beépítettség mértéke miatt csak néhány kiskertben, 
ill. szántóként hasznosított területen lehetett terepi 
vizsgálatot folytatni. 

A tervezett nyomvonal 5 ismert régészeti lelónelyet 
(Vörösmarty sor, Rákóczi utca, Ady Endre utca, Toldi 
u. 13 ,  Iskolakert) érintett, melyek közül egynek a terü
letén (Iskolakert, KÖH 71813) gyűjtöttünk leletanyagot. 
A terepbejárás eredményeképpen további 5 újonnan 
azonosított leló'belyet lokalizáltunk: Nyugati városszél 
(KÖH 73123), Dobokai út (KÖH 73 125), Dózsa György 
út (KÖH 73 127), Szennyvíztelep (KÖH 73 129), Híd-tótól 
Ny-ra, Kígyósjőcsatoma D-i partja (KÖH 73 131) .  Terüle
tükön őskori, bronzkori, vaskori, szarmata, avar, Árpád
kori, ill. középkori töredékeket gyűjtöttünk. Az újonnan 
megismert leló'belyeket felszíni telepnyomokként azo
nosítottuk, a már ismertek esetében az adattári adatok 
temető, ill. egy esetben templom jelenlétére utalnak. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész, Rózsa Gábor, 
Alács Attila, Bognár Margit, Sultis László technikusok. 

p ARDITKA GYÖRGYI 

39 .  Bánd, Sédre-dűlő 
( KÖH 7 5 1 6 ) 
(Veszprém megye) U, Ró, Kö 
A 8. sz. út korszerűsítése miatt szükségessé vált terep
bejárást 2010. április 6-án végeztük, a 63+650-68+900 
km-szelvények között. A jobbára szántott, valamint 
gabonával, ill. repcével vetett felszínen két, már ismert 

lelónelyet lokalizáltunk, korábban ismeretlen kiterjedé
süket meghatároztuk. 

A Sédre-dűlő lelónely lokalizációja is bizonytalan 
volt a nyilvántartás szerint. Bejárásunk során a lelóne
lyet a korábban feltételezettó1 Ny-ra, egy a Séd-patakra 
néző dombocskán pontosítottuk. Felszínéről nagy
számú neolitikus, római kori és középkori töredéket 
gyűjtöttünk. 

FEKETE CSANÁD - REMÉNYI LÁSZLÓ 

LiO .  Báta ,  Hajmás 
( KÖH 3 2 0Li 1 )  
(Tolna megye) Ró 
2010. április 29-30-án feltárást végeztünk a bátai gáz
fogadó állomás mellett, amit a Városföld és Drávaszer
dahely között építendő DN800 gázvezeték tette szüksé
gessé. A lehumuszolt 481 m2-bó1 1 25 m2 volt régészeti 
objektumokkal fedett. 

A lelónely Dunaszekcső és Báta falvak között, az 56. 
sz. főút K-i oldalán, az úttól 150 m-re található. A lelóne
lyet előzetesen terepbejárással nem azonosították, de a 
rendelkezésre álló adatok alapján tudni lehetett, hogy 
nagyjából ezen a területen fut a római kori limesút, és 
azt a gázvezeték nyomvonala mindenképpen metszeni 
fogja. A gázvezeték nyomvonalának humuszolása előtt 
ezért a Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszékével 
összefogva kutattuk a területet. 

A feltárás során 2 régészeti jelenség került elő. Ezek 
közül az egyik maga a limesút, amelybó1 azonban csak 
egy vöröses színű, de vastag, határozottan jelentkező, 
rendkívül kemény, a rendszeres szántásnak is ellen
álló réteg maradt meg. Ez minden bizonnyal az út 
legalsó rétege, egy döngölt agyagos alapozás. A másik 
j elenség az út mellett közvetlenül, annak Ny-i oldalán 
futó, viszonylag mély árok, amely az út vízelvezetését 
szolgálhatta. A területen egyéb régészeti objektumot 
nem találtunk. 

Munkatársak: Lóki Róbert (PTE) , Szabó Máté (PTE) , 
Vadas Lívia, Birkás Péter. 

Li 1 .  Bátmonostor, Fáklyavezeték I I .  
( KÖH 7 3 2 Li 3 )  
( Bács-Kiskun megye) N?  

LIGNER JÁCINT 

A Magyar-Horvát gázvezetékhez kapcsolódó második 
fáklyavezeték építésekor, a földmunkát kísérő szakfel
ügyelet során került elő Baja és Bátmonostor helységek 
között, egy lankás domb É-i végén a HT-140 jelű lelónely. 
A feltárást 2010. április 21-22-én végeztük el, 303 m2-en, 
2 m szélességben, mintegy 140 m hosszan. A kutatás 
során 5 keskeny és sekély árkot tártunk fel, amelyek 
elszórtan helyezkedtek el. Az objektumokból nem ke
rült elő leletanyag, de a humuszolás során felszínre 
került szórvány kerámia alapján a lelónely feltehetó1eg 
népvándorlás kori. 
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Az elsődleges feldolgozás után a leletek a Bács-Kis
kun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél 
kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Kulcsár Zoltán, Kulcsár Zoltánné, 
Frank Tamás technikusok. 

Li2 .  Bátmonostor, Sumár-dűlő 
(KÖH 7 3 2 5 1 )  
( Bács-Kiskun megye) Sza 

HARGITAI ANDRÁS 

A Magyar-Horvát gázvezeték építése kapcsán 2010. 
május 10-13 .  között végeztünk megelőző feltárást a 
régészeti megfigyelés során azonosított HT-144 jelű 
lelőhelyen. A feltárással érintett nyomvonalszakasz 
Bátmonostortól 1 ,5  km-re ÉK-re, a Sumár-dűlóben ta
lálható. A feltárt 1801 m2-bó1 531 m2 volt régészetileg 
fedett. A 400 m hosszú és 5 m széles szelvényben 25 stra
tigráfiai jelenség, ill. 23 régészeti korú objektum került 
elő a sárgás, homokos altalajon. Az objektumok - 1 árok, 
1 füstölőgödör és 21 gödör - egy szarmata településhez 
tartoztak. A település egyrétegű volt, szuperpozíciót 
nem tudtunk megfigyelni. A terület domborzata válto
zatos: míg a 1 1 4+800 km-ponttól DNy-ra egy mélyebb 
fekvésű szakasz található, addig e ponttól ÉK-re csak 
kisebb szintkülönbségekkel tagolt egyenes felszín húzó
dik. Alapvetően homokos fedettség jellemző a területen, 
egyedül a szelvény mélyebb, DNy-i harmadában értük 
el a szürke agyagos altalajt. A szelvényben előkerült 
objektumok csoportokban, elsősorban magasabb tér
színekhez kötődve kerültek elő. A teljes szelvényben 
két ilyen objektumcsoportot lehet elkülöníteni. Az első 
objektumcsoport a 1 1 4+920 km-pont környezetében 
került elő. Itt egy magasabb területen 1 árok és 8 gödör 
bukkant elő. Az itteni szakaszra egyaránt jellemzőek 
voltak a tálszerűen, méhkas alakban, vagy hordószerűen 
lemélyedő vermek. A sekély árokból és egy gödörbó1 
római tégla töredékei kerültek elő szarmata leletanyag 
kíséretében. A szelvény másik objektumcsoportja a 
nyomvonal 1 14+800 km környezetében jelentkezett. 
Összesen 6 kerek szájú, különféle profilú verem tartozik 
ehhez a csoporthoz, amelyet ÉK-ró1 egy füstölőgödör 
zárt. Utóbbi egy K-Ny-i tengelyű, szabályos téglalap ala
kú füstölőtérként szolgáló gödörrel és közel 2 m hosszú 
kürtővel rendelkező objektum. A Ny-i oldalon található 
füstölő tűzterét csak részben sikerült feltárni. Átégésnek 
nyomát sem a kürtóben, sem a munkagödörben nem 
találtuk. Mindez arra utal, hogy az objektumot nem, 
vagy csak kis ideig használták. A második objektum
csoportból gazdagabb leletanyag került elő, köztük egy 
újabb római téglatöredék. Az egyik gödörbó1 egy terra 
sigillata tál pereme is előkerült, ami alapján a szarmata 
telep kora a Kr. u. 2-3. századra tehető. 

A két objektumcsoport közötti kapcsolatot pár 
elszórt objektum képezte a szelvény mélyebben fekvő 
szakaszán. A vizsgált szakasz ÉK-i harmadában fokoza
tosan ritkuló objektumsűrűséggel szembesültünk. Az 

utolsó gödör már magányosan, a többi objektumtól 1 00 
m-re jelentkezett. A terület geomorfológiai adottságait 
tekintve a szarmata település egykori központja a nyom
vonaltól É-ra, ill. ÉNy-ra feküdhetett. A nyomvonaltól 
100 m-re magasabb térszínek találhatók, amelyeknek 
a lankás É-D-i irányú vonulatai a nyomvonalig értek. 
Ezen vonulatok magasabb pontjain találtuk a legtöbb 
objektumot. A feltárt nyomvonalszakasztól ÉÉNy-ra egy 
nagyobb kiemelkedés található, rajta telepített akácossal. 
Szarmata leletek itt, a Pál-tanya vonaláig kerültek elő. 
Sikerült lehatárolni az újonnan megismert szarmata kori 
lelónely nyomvonalba eső teljes területét. Vizsgálatunk 
alapján feltehetően nem terjed ki a nyomvonal közelé
ben lévő csatorna D-i, DNy-i oldalára. 

Az elsődleges feldolgozást követően a leletanyag a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Nagy Norbert, Takács Gábor ásatási 
technikusok. 

Li 3 .  Bátmonostor, Szurdok 
( KÖH69Li 99) 

PóPITY DÁNIEL 

( Bács-Kiskun megye) R, B, Szk, L T, Sza , Á, Kk 
A HT-47 jelű elónely Bátmonostor belterületétó1 É-ra, 
a Szurdok nevű határrész és a Ferenc-tápcsatorna szög
letében, több ÉK-DNy-i és Ny-K irányú magaslaton 
és az azokat összekötő alacsonyabb fekvésű területen 
helyezkedik el. Északkeleti részén egy a környezetébó1 
markánsan kiemelkedő homokdomb húzódik. 

2009-ben a lelónely középső részén, egy kb. 320 m-es 
szakaszon végeztünk megelőző feltárást a Magyar-Hor
vát gázvezeték nyomvonalán. Akkor a lelónely nyomvo
nalba eső részének ÉK-i területén, a Baja és Bátmonostor 
közötti műútig szó1ő és erdő volt, melyet 2010 tavaszán 
irtottak ki. 2010 májusában, a Kulturális Örökségvédel
mi Szakszolgálat által biztosított szakfelügyelet során 
kiderült, hogy a lelónely ÉK-i és DNy-i irányba is tovább 
folytatódik. A domborzati viszonyok és a feltáráshoz 
kapcsolódó terepbejárás alapján megállapítottuk, hogy 
az ÉK-DNy-i irányú lelónely legalább 1470 m hosszú 
és 100-380 m széles. Pontos kiterjedése kérdéses, mert 
Ny-i szélén a mesterséges Ferenc-csatorna, K-i szélén a 
Baja-Bátmonostor közötti műút határolja, ill. a nyomvo
naltól közvetlenül É-ra elhagyatott gyümölcsös fekszik. 

2009-ben és 2010-ben összesen 350 objektumot 
( 453 stratigráfiai egységet) tártunk fel, 5208 m2-en. 
A 2010-ben feltárt szakaszon 331  stratigráfiai egység 
került elő, melyek közül 1 88 gödör, 83 cölöphely, 27 
árok, 21 épület, 6 sír, 2 kemence, 2 tűzrakóhely, 1 állati 
vázmaradvány és 1 ismeretlen rendeltetésű építmény 
volt. Korukat tekintve kettő a rézkori badeni kultúrához 
tartozik, 94 késő bronzkori, 4 szkíta, 2 szkíta vagy kelta, 
38 kelta, 4 kelta vagy szarmata, 44 szarmata, 9 Árpád
kori, 30 középkori, 13 újkori és 91 korhatározó lelet
anyag hiányában ismeretlen korú. A különböző korú 
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régészeti jelenségek általában az egész nyomvonalon 
megfigyelhetők voltak, azonban a lelónely ÉK-i részén 
húzódó homokdombon, ill. az említett magaslat és a 
bátmonostori műút között, kb. 150 m hosszú szakaszon, 
csak középkori-késő középkori (15-17. sz.) településob
jektumokat bontottunk ki. 

Az egyetlen késő rézkorra (badeni kultúra) keltez
hető, nagyméretű, valószínűleg kerek alakú gödör a 
bronzkori objektumok között került elő, ill. ennek É-i 
szélét is egy bronzkori beásás vágta. A salakos, hamus 
betöltésű gödörbó1 nagy mennyiségű edénytöredék, 
köztük feketére felfényezett oldal-, vastag falú oldal
és peremtöredékek, továbbá beszurkált és karcolt 
vonaldíszítésű oldaltöredékek kerültek elő. Hasonló 
leletanyag került felszínre egy ÉNy-DK-i irányú lekere
kített sarkú téglalap alakú, kb. 30 cm-re a nyesési szint 
alá mélyülő, letaposott padlójú ház betöltésébó1 is, mely 
a hasonló korú gödörtó1 több száz méterre helyezkedett 
el. A ház pontos méretét nem ismerjük, mert egy része 
a feltárási területen kívülre esett. 

A bronzkori településobjektumok kisebb csopor
tokban, a nyomvonal egész területén (kb. 1 15+950 és 
1 17+020 km között) jelentkeztek. Az objektumok nagy 
részét kisebb méretű kerek, ovális vagy lekerekített 
sarkú szögletes alakú, egyenesen szűkülő falú, ívelt 
vagy egyenes aljú gödrök alkották, melyek betöltésébó1 
viszonylag gazdag leletanyag került elő. Az élelemtároló
és hulladékgödrök mellett azonban több nagyméretű, 
2-4 m átmérőjű vermet is kibontottunk. Az egyik ilyen 
nagyméretű gödör alján három fiatal szarvasmarha ösz
szedobált maradványait figyeltük meg. Egy másik gödör 
alján egy kifejlett szarvasmarha kitekert helyzetben, 
valószínűleg kultikus célzattal eltemetett maradványát 
dokumentáltuk. A legnagyobb, 4,5 m átmérőjű, lekere
kített sarkú szögletes alakú, 55 cm mély gödör közepére 
ásott téglalap alakú, hasonló korú gödörben többek 
között egy szarvból és egy lapockacsontból készített, 
egyik végükön hegyesre csiszolt árszerű eszközöket 
találtunk. A 1 1 6+100 és a 1 17+000 km-szelvények kö
zött 8 bronzkori lekerekített sarkú téglalap alakú, félig 
földbe mélyített épületet is dokumentáltunk, melyek 
nagy részében megtaláltuk a tetőt tartó cölöpök gödreit, 
ill. két esetben a keményre letaposott padlón az egykori 
tüzelésnyomokat is rögzítettük. Összesen három ház 
esett teljesen a feltárási területre, melyek alapterülete 
10,5-21 m2 között változott. A településobjektumok 
között egy DK-ÉNy-i tájolású gyermek sírja került elő, 
melyet a mezőgazdasági munkák megbolygattak. A sír
ban mellékletet nem találtunk. A bronzkori objektumok 
betöltésébó1 nagy mennyiségű edénytöredék, ill. állat
csont (föként szarvasmarha, juh) , kova- és kőpengék, 
őrlőkő- töredékek, csonttű, csontárak, agyagnehezékek 
kerültek elő. Az edénytöredékek között túlsúlyban 
voltak a vastag falú ,  különféle bütykökkel, barbotinnal 
díszített töredékek, de ugyanúgy szerepeltek a véko
nyabb falú, bekarcolt vonaldíszes füles edény-, tál- és 
bögretöredékek is. Több gödörben találtunk majdnem 

vagy teljesen ép edényeket. Az előkerült leletanyag 
alapján a bronzkori településrészletet a késői időszakra 
keltezhetjük. 

Az egyetlen biztosan a szleíta leorra helyezhető 
objektum egy szabályos szögletes alakú, 2 60x270 cm 
alapterület(í, 87-1 14  cm-rel az altalajba mélyedő épít
mény volt. A sír vagy telepépítmény sarkaiban egy-egy 
kerek alakú cölöphelyet figyeltünk meg. Az objektum 
aljától 8-10 cm-re a szkíta korra jellemző fegyvereket 
találtunk: 47 cm hosszú akinakest, két vas lándzsahegyet, 
két ellentett élű vasfokost, két baltát, egy valószínűleg 
csákányként használt tárgyat, vas lándzsahegyvédőt és 
egy bronz háromélű nyílhegyet. A házból kevés edény
töredék (kézzel formált fazék és vékonyabb falú, szürke 
talpkorongos tál töredékei) , két csontból készített tömlő
végtöredék és állatcsont is felszínre került. Az építmény 
É-i sarkába egy korongolt, szürke, simított felületű, 
kétfüllí edényt állítottak, mely felett bronzlemezbó1 
feltekert, 86 db apró bronzhengert bontottunk ki. 

A leelta településobjektumok a bronzkori és a szar
mata jelenségek között, elsősorban a 1 1 6+650 km-szel
vénytó1 DNy-ra eső, laposabb fekvésű területen kerültek 
elő. A kelta gödrök nagy része kerek alakú és viszonylag 
nagyméretű volt, faluk egyenesen szűkülő vagy felső 
részén ívelten bővülő, majd szűkülő, aljuk ívelt vagy 
egyenes. Az egyik gödör faszenes, hamus betöltésének 
felső részébó1 nagy mennyiségű áglenyomatos tapasztás 
került felszínre. Az említett gödör két kelta ház között 
feküdt. Az erre a korra keltezhető, lekerekített sarkú 
téglalap alakú, félig földbe mélyített 8 ház egymástól 
nagyjából egyenlő távolságra helyezkedett el. A házak 
közül egy sem esett teljesen a feltárási területre, az 
azonban biztos, hogy a legkisebb mérete is nagyobb 
volt, mint 9 m2, a legnagyobb ház alapterülete pedig 
meghaladta a 30 m2-t. A házak alján mindenhol megta
láltuk a keményre letaposott járószintet, ill. az onnan 
induló cölöphelyeket. Két házban dokumentáltunk 
egy-egy keskeny (30 és 38-45 cm széles) , mindkét végén 
lekerekített, egyenesen szűkülő falú, ívelt aljú árokszerű 
gödröt. Ezen objektumok funkciója kérdéses, az azonban 
biztos, hogy nem késóbbi beásások, hanem összefüggnek 
az adott épület használatával (talán műhelyek lehettek) . 
Az egyik épület padlóján két ép tálat bontottunk ki. Az 
objektumok betöltésébó1 a keltákra jellemző korongolt 
szürke és téglaszínű, grafittal soványított, behúzott 
peremű és S-profilú tálak, és a szarmata hombárokhoz 
hasonlító, vállukon bordadíszes edények mellett kézzel 
formált, seprűdíszes szitulatöredékeket, ill. olyan jel
legtelen kézzel formált edénytöredékeket is találtunk, 
melyek keltezése néha bizonytalan volt. Az edények 
mellett orsógombokat, kerek alakúra lecsiszolt korongot 
és agyagnehezékeket is találtunk. 

A szarmata objektumok többségét nagyméretű, 
kerek, méhkas alakú vagy felső részén ívelten bővülő, 
majd szűkülő falú, ívelt vagy egyenes aljú élelemtároló 
és hulladékgödrök alkották, melyek a 1 1 6+650 km-szel
vénytó1 DNy-ra sfüűsödtek. A gödrök között egy ÉNy-
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D K-i hossztengelyű, ovális alakú szabadtéri kemencét 
is feltártunk, melynek nagy részét a mezőgazdasági 
munkák elpusztították. A sekély munkagödör DNy-i és 
ÉNy-i széle mellett egy-egy kerek átmetszetű cölöphe
lyet figyeltünk meg, melyek talán ehhez az építményhez 
tartoztak. Az objektumok betöltésébó1 kézzel formált 
fedő- és fazéktöredékek, ill. korongolt szürke hombár
töredékek kerültek felszínre. A 1 1 6+170 és a 1 16+230 
km-szelvények között húzódó Ny-K-i irányú magaslaton 
egy öt sírból álló temetőrészlet is napvilágra került, mely 
a domborzati viszonyok alapján a Ferenc-csatorna felé 
tovább folytatódhat. A lekerekített sarkú téglalap alakú 
sírok DK-ÉNy vagy D-É tájolásúak voltak, melyeket a 
temetés után néhány évtizeddel kiraboltak, úgy, hogy 
néha csak egy-két csont maradt a sírokban. Két esetben 
a sírra ásott rablógödröket is meg tudtuk figyelni, ill. az 
egyik rablójáratból került elő a sírba helyezett miniatűr 
füles edény. Az öt sír közül háromba nőt, egybe férfit és 
egybe fiatal felnőttet temettek el. Az egyik női sírban a 
bokák körül nadrág aljának gyöngyhímzését dokumen
táltuk, melyet egy-egy sorba rögzítettek a ruha aljára. 
A női sírokban gyöngyöket, ill. az egyikben egy bronz 
lemezkarperecet, a férfisírban pedig egy rossz megtar
tású babérlevél alakú vas lándzsahegyet találtunk. Az 
ismeretlen nemű sírban bronzfibulát és egy vaskést 
bontottunk ki. 

Az Árpád-kori településobjektumok a 1 1 6+220 km
szelvénytó1 ÉK-re, a Ny-K irányú magaslaton kerültek 
elő, föként bronzkori jelenségek közelében. Az egyik 
kerek alakú Árpád-kori és egy nagyméretű, ovális alakú 
bronzkori gödör közötti beásás alján egy fiatal borjú 
egész vázát bontottuk ki. A gödrök hosszúkás ovális 
vagy kerek alakúak, faluk egyenesen szűkülő, vagy felső 
részén bővülő, majd szűkülő volt. Előkerült egy É-D-i 
hossztengelyű, lekerekített sarkú téglalap alakú, a nyesé
si szint alá 6-20 cm-rel mélyedő, letaposott padlójú ház 
is, melynek nagy része a feltárási területen kívülre esett. 
A ház É-i falának középső részén egy szögletes alakú cö
löphelyet találtunk, a padlón pedig egy fél malomkövet 
bontottunk ki. Az objektumokból kézi korongon készített 
fazék perem-, oldal- és aljtöredékek, ill. egy gödörbó1 
kézzel formált, kúpos alakú fedő került elő, melynek 
oldalán kerek átmetszetű fül volt. Több objektumban 
találtunk vastöredékeket (vaskés, vasalás) is. 

A középkori (15-1 7. sz.) kerek és szögletes alakú, 
ívelten bővülő vagy egyenesen szűkülő falú, egyenes 
vagy ívelt aljú gödrök a lelónely ÉK-i részén, a 1 15+650 
és a 1 15+800 km-szelvények között, a homokdom
bon helyezkedtek el. A gödrök között egy ÉNy-DK-i 
hossztengelyű, lekerekített sarkú téglalap alakú ház 
részletét is feltártuk, melynek fele a feltárási területen 
kívülre esett. Az objektumokból vékony falú fedőhor
nyos fazék, korsó, lábas fazék és grafitos soványítású 
bécsi fazék töredékei kerültek elő. Több gödörben szar
vasmarha és kutya vázmaradványokat dokumentáltunk. 

Az újkori (18. sz.) objektumok föként a lelónelyet 
kettévágó földúttól, ÉK-re, a 1 1 6+270 és a 1 1 6+320 

km-szelvények között, egy mélyebb fekvésű részen, ill. 
a Ny-K-i irányú magaslat DNy-i lejtőjén kerültek elő. 
A kerek vagy szögletes alakú gödrökbó1 állatcsontok 
és mázas edénytöredékek kerültek felszínre. A gödrök 
között egy közel 16 m2 alapterületű, négyszögletes alakú 
épületet is feltártunk, melynek a K-i oldalához építették 
a kerek alakú kemencéjét. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bottyán Katinka, Bedő Valér, Kajtár 
Norbert és Kádár László technikusok. 

44 .  Beleg, Csigás-Kúti-dűlő 
(KÖH 1 9684 ) 
(Somogy megye) Ő, Ró 

GULYÁS GYÖNGYI 

Nagyatád környékén szennyvízvezeték kiépítését ter
vezték, ennek kapcsán 2010. júliusban hatástanulmány 
készítése céljából terepbejárásokat végeztünk, melynek 
során négy ismert lelónely területét pontosítottuk és 3 
új lelónelyet találtunk. 

A Kutas és Beleg között elterülő lelónely területét 
pontosítottuk. Megállapítottuk, hogy ez az út É-i oldalára 
is átér, bár határai itt nem voltak meghatározhatóak, 
mert csak egy kisebb tábla volt itt bejárható. Az úttól D-re 
is megnöveltük korábbi kiterjedését. A nagy mennyiségű 
római kerámia mellett kevés őskorit is találtunk. 

Munkatársak: Gál Zoltán, Nyári Zsolt, Cserép Ta
más. 

MOLNÁR ISTVÁN 

4 5 .  Berettyóújfa lu ,  Beru-4 jelű kutatófúrás 
( KÖH 598 1 8) 
( Hajdú-Bihar megye) B, Sza 
A Berettyóújfalu közigazgatási határában lévő Be
rettyóújfalu-4 j elű szénhidrogén fúráspont területén 
2010. március 1 -jén végeztük el a régészeti megelőző 
feltárást. A lelónely emlékanyagot tartalmazó gödrei 
két korszakból származnak. Jelentős mennyiségű késő 
bronzkori kerámiaanyag került elő két nagyobb gödör
bó1. Érdekesebb lelet volt az egyik gödör alján talált 
szarvasagancs. Három méhkas alakú gödörben a római 
császárkori szarmata időszakból származó néhány darab 
korongolt és kézzel készített kerámia töredéket találtunk. 

Munkatársak: Fehér Csaba, Koroknai Zsolt rajzolók, 
Janka Edvárd fényképész. 

46 .  Berkesd, Tekenős-dűlő 
(KÖH 68637 )  
( Baranya megye) B 

D. SZABÓ LÁSZLÓ 

2010. március 30. és április 1 .  között a Horvát Tranzit 
gázvezeték nyomvonalára eső HT-79 jelű régészeti lelő-
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helyen megelőző feltárást végeztünk. A kutatott 674 
m2-en 34 objektumot tártunk fel. A humuszolás után 
szórtan mutatkoztak a régészeti jelenségek, szinte a 
teljes területen. Kisebb gödrök mellett nagy mennyiségű 
cölöphelyet tártunk fel, feltehetően egykori felszíni 
épületek nyomait. Leletanyag csak néhány gödörbó1 
került elő, ez alapján a telepet a késő bronzkor idősza
kához köthetjük. Kevés állatcsont mellett fó1eg kerámia 
került elő az objektumokból, egy öntőminta, a felszínró1 
néhány kovát gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Bodródi Miklós, Nagy Norbert, Feny
vesi Anita. 

V OICSEK VANDA 

L.i 7 .  Berzence határa 
(Somogy megye) Ő, LT, Ró, Kk 
Berzence területén 2010. november 8-1 1 .  között terep
bejárást végeztünk, melynek során 6 új lelónelyet regiszt
ráltunk: Bukvina V. (KÖH 76467);  Nagy-és Kisgerendai
dűlő III. és IV. (76469, 76471); Lipótháza-dűlő (76473); 
Vadaskerti-dűlő (764 75) ; Vadaskerti-árok (764 77) .  
A lelónelyek kora az őskortól a késő középkorig terjed. 
A Lipótháza-dűlóben fekvő, 15-17.  századi kerámiával 
jelzett lelónely feltehetően a középkori oklevelekben 
Lippahas néven szereplő településsel azonosítható. 

Munkatársak: Miklós Gergely, Rózsás Márton, 
Sternád Vilmos. 

Li8.  Bezenye határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, LT, Ró 

ZATYKÓ CSILLA 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

Bezenye határában hét lelónelyen haladt keresztül 
a nyomvonal, itt három korábban ismeretlen lelónely 
került elő a vizsgálat során: Országhatár-dűlő VII„ 
Alsókövesúti-dűlő II„ Hegyeshalmi úttó l délre (KÖH 
74399, 74401, 74405) . 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

Li9.  Bezi, Fa luhely-dűlő 
( KÖH 3 1 09 5 )  
( Győr-Moson-Sopron megye) V ,  LT, Á ,  Kk 
Célkitermelő területén végeztünk megelőző feltárást 
2010. március 4. és július 22.  között. A terepbejárás 
és a 2009. évi megfigyelés eredményei alapján Árpád
kori falu feltárására számítottunk. Elő is került néhány 
szórványos középkori és késő középkori objektum, az 
Árpád-kori falu azonban a lelónelytó1 É-i irányba, a 
célkitermelő által nem érintett dombháton terülhet el. 

A megelőző feltárás által érintett 2,5 hektárnyi te
rületen 437 objektumot dokumentáltunk. Az eló"került 
mintegy 50 településobjektum a kevés atipikus kerá
miatöredék alapján őskori településhez tartozhatott. 
Az Árpád-kori objektumok száma is csekély, csupán 
néhány tucat. A késő középkor időszakából származik 
néhány kút vagy ciszterna, ill. egy nagy árokrendszer, 
ami esetleges állattartásra utal (a ciszternák egyikében 
2 teljes marhacsontváz is előkerült) . 

A legnagyobb meglepetést a korai és kései vaskorból 
származó temető eló"kerülése szolgáltatta. A HaC-perió
dusra datálható, erősen megszántott urnatemető szinte 
teljes egészét sikerült feltárni, 1 00 feletti sírszámával a 
Dunántúl legnagyobb ilyen jellegű temetői közé tartozik. 
A gazdag kerámiaanyag a csekély sírmélység és a rossz 
égetés miatt igen rossz állapotú. A területen megfigyelt 
7 körárok szintén a kora vaskorra keltezhető, sírmarad
ványt csak az egyik közepén figyeltünk meg, annak is 
csak a legalját. 

A kelták temetőjüket valószínűleg az akkor még 
látható halmok miatt nyitották meg a területen: a kisebb 
Hallstatt-kori urnasírok közül többet vág kelta temet
kezés, a kelta sírkerítő-árkok ugyanakkor szemmel lát
hatólag a halmokhoz vannak igazítva. A kelta sírok egy 
része rabolt: a rablógödröket pontosan a sírokra ásták 
rá, így közel egykorú rablásról lehet szó. A nem rabolt 
halmok gazdag leletanyaga (bőséges ékszermelléklet, 
fegyverek) gazdag társadalomról tanúskodik. Néhány 
sír szuperpozíciója több generáció idetemetkezését 
bizonyítja. 

BÍRÓ SZILVIA - MOLNÁR ATTILA 

50. Bezi, Kasté ly-tábla 
(KÖH 7L.i 3 3 3 )  
(Győr-Moson-Sopron megye) U ,  B 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

Bezi és Enese határán, Péterháza-puszta környékén 
futó nyomvonal a középkori Péter háza D-i részét keresz
tezi, ezen a részen több nagy kiterjedésű, a korábbiak so
rán már ismert lelónelyet pontosítottunk. Egy korábban 
ismeretlen lelónelyet is találtunk újkőkori és bronzkori 
felszíni telepnyomokkal. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

5 1 . Békéscsaba, Balassa u tca 
(KÖH 3 1 2 5) 
( Békés megye) LT, Sza , Á, Kk 
Gépipari összeszerelő csarnok építéséhez kapcsolódóan 
2010. júliusban a lelónelynek a csarnokhoz vezető út 
útépítésével érintett szakaszán folytattunk megelőző 
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feltárást. Akkor 1 szarmata kori sír és szarmata település 
részlete került elő. 

2010. október 18. és november a. között megelőző 
feltárást végeztünk a tervezett épület területén, 5371 m2-
en, ahol 144 objektum került elő. A humuszréteg eltávolí
tását egy ütemben végeztük, a már látszó objektumfoltok 
egyidejű bontásával. A telepobjektumok legnagyobb része 
vaskori, kelta, ezenkívül előkerült 42 szarmata, 10  Árpád
kori, 7 késő középkori és 5 újkori településobjektum is. Egy 
szarmata kori csecsemő sírja került napvilágra a terület 
Ny-i felén áthúzódó, hasonló korú árokból. A változatos 
formájú és különböző méretű gödrökbó1 és árkokból nagy 
mennyiségű kerámiaanyag került elő. 

Az épülő ipari csarnok ÉNy-i részében tervezett 
kamionforduló területén, az egyik tárológödörbó1 két 
kelta kori, nagyméretű, ép edény látott napvilágot. Ezek 
váza alakú és hombár alakú tárolóedények lehettek. 
A kelta kori objektumokból továbbá kézzel formált és 
korongolt kerámiatöredékek kerültek elő: többnyire 
a korra jellemző, grafitos soványítású, szürke színű, 
csillogó, megvastagodó peremű edények töredékei, és 
fényezett felületű, behúzott peremű tálak darabjai. Egy 
vízszintesen kihajló perem{í, téglaszín{í, nagyméretű 
hombár szinte minden töredéke előkerült az egyik 
szemetesgödörbó1. Az egyik agyagkinyerő gödörbó1 egy 
üveg karperec darabja került a felszínre. 

Az Árpád-kori kerámia többségét bekarcolt hullám
vonalköteggel, a késő középkori, vékony falú kancsó
kat, korsókat, tálakat pedig festéssel, tagolt peremmel 
díszítették. 

5 2 .  Békéscsaba, Bel terület 
( Békés megye) Sza, Á, Kk, Kú 

VÁRI ANITA 

2010 folyamán a város szennyvíztisztításának és csa
tornahálózatának fejlesztése keretében végzett föld
munkákat folyamatos régészeti megfigyelésünk mellett 
végezték. 

Baross út 6. (MRT 1 0. k. 2/304 lh., KÖH 3200) : 
A 60-100 cm széles árok összesen 60 m hosszan szelte 
át a lelónelyet, mélysége 2,7 m körül volt. Október 
1 2-19 .  között néhány késő középkori-újkori edénytö
redéket találtunk; más régészeti jelenséget nem tudtunk 
megfigyelni. 

Berényi út eleje (MRT 1 0. k. 2/295 lh., KÖH 3 1 91) : 
Június 21-29. ,  augusztus 5-1 3.  és október 19-26. között 
dolgoztunk a lelónelyen. A 100 cm széles, 1 70 m hosszú, 
2 ,7 m mély árokban egy darab szarmata kori edénytö
redéket találtunk, más jelenséget nem. 

Corvin u. 8-16. (MRT 1 0. le. 2/291 lh., KÖH 3 1 87) :  
Erre a területre, a 8 .  sz. ház helyére tette a korábbi 
szakirodalom az Ábránfy-kastély helyét, mely a 16 .  sz. 
első felében állt. A terület beépített, a kastély elpusztult. 
A lelónelyen 1983-ban Jankovich-Bésán Dénes ásatást 
végzett: a Gáva-kultúra, a szarmata kor, az avar kor és az 
Árpád-kor leletei kerültek elő a 16 .  sz. telken. A kastély 
nyomait nem találták meg; Jankovich B. D. megállapí-

tása szerint a kastély nem itt állt, hanem keletebbre. 
November 3-8. között végzett munkánk során a 80 cm 
széles, kb. 100 m hosszú árokban néhány Árpád-kori, 
késő középkori-újkori kerámiatöredéket találtunk. 

Evangélikus szeretetotthon (MRT 10. le. 21224 lh., 
KÖH 3120) : A lelónelyen a korábbi topográfiai munkák 
során Árpád-kori és szarmata edénytöredékek kerültek 
elő. Most az október 7-8-án végzett munkák során né
hány szarmata kori edénytöredéket találtunk. 

LISKA ANDRÁS 

5 3 .  Békéscsaba-Nagymegyer, Baromfitelep 
(KÖH 7395 1 ) 
( Békés megye) Á 
A Békéscsaba-Kondoros összekötő kerékpárút tervezett 
nyomvonalán 2010 júniusában szisztematikus terepbe
járást végeztünk. A vizsgálat alá vont területek nagyobb 
részt változatos növénytakaróval fedettek voltak. 
A tervezett úttengelytó1 számított 100-100 m-es sávban 
végeztünk felszíni lelónely-felderítést. A felkutatott 18 
leló11ely a vaskorra, a szarmata korra, a késő avar korra 
és az Árpád-korra volt keltezhető. Közülük 1 6  lelónely 
márt ismert volt, két új lelónelyet találtunk, az egyiket 
Békéscsaba területén. 

A várostól ÉNy-ra, az itt haladó széles és mély 
ÉNy-DK irányú, határozott folyóvölgytó1 távolabb, 
egy a folyómederrel párhuzamos, keskeny platón kb. 
200x80 m-es területen Árpád-kori edénytöredékeket 
gyűjtöttünk. 

5Li .  Bicske, Arany János u tca 1 8 . 
(KÖH 2 1 7 3 2 )  
( Fejér megye) Kö 

LISKA ANDRÁS 

2010. március 30-án a 1 266/4 hrsz.-ú ingatlanon régésze
ti megfigyelést végeztünk. Az építőmunkások által ásott 
árok mélysége nem haladta meg az 50-60 cm mélységet, 
gyakorlatilag a humuszrétegben folytak a munkálatok. 
A leendő építmény DNy-i sarkában középkori kemence 
maradványait találtuk: 40 cm vastagságban jelentkezett 
a beomlott kemenceboltozat átégett maradványa. Alatta 
jól elkülöníthető a platnirész. Az alapárak többi részén 
régészeti jelenséget nem tapasztaltunk. 

A Szent László patak Ny-i oldali partvonalán vé
gighúzódó középkori lelónelyet azonosítottunk, amely 
valószínű, hogy a lakott területek alatt is tovább húzódik. 
A lelónely nagysága-kiterjedése jelen állapotban nem 
megfigyelhető. 

55 .  Bicske, Póca lja i-dűlő 
(KÖH 7292 3 )  
( Fejér megye) Ő ,  A. Kk 

FÜLÖP GYULA 

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010. janu
ár 21-22-én próba-, majd április 6. és július 20. között 

1 79 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010 

megelőző feltárást végzett a 052/1 hrsz.-ú ingatlanon, 
27 2 1 1  m2 nagyságú felületen. A kutatást a 400/120 
kV-os alállomás építése tette szükségessé. Bicske a Zsám
béki-medence területén fekszik, mely a Gerecse és a 
Budai-hegység között formálódott tektonikus medence. 
A város térsége a Szent László-víz vízgyűjtőterületéhez 
tartozik. Az erdészetileg kezelt területeken fenyőerdők, 
kisebb részben lágylombos erdők találhatók. 

A feltárást megelőző terepbejárást Kisné Cseh Juli
anna és Petényi Sándor, a tatai Kuny Domokos Megyei 
Múzeum régészei végezték 2007-ben. Ennek során a 
Szent László-patak Ny-i elágazását kísérő domboldalon, 
az újkori leletanyag mellett, őskori és középkori telepü
lésre utaló kerámiatöredékek kerültek elő. 

A január 21-22-én végzett próbaásatáson előkerült 
nagyszámú objektumfolt jellege arra utalt, hogy az Ár
pád-kori településhez tartozhatnak, mely az alállomás 
D-i, DK-i részét fedi. Március 8-18.  között az alállo
mástól D-re, az oda bekötő vezetéknyomvonal utolsó 
oszlopának helyén, mindössze 1 23 m2-en (a négybó1 
két láb területén) 5 objektumot tártunk fel, ebbó1 3 ke
mence, 2 pedig árok volt. Az eló'került kerámia alapján 
feltételezni lehetett, hogy a település az Árpád-kor teljes 
időszakában lakott volt. 

Április 6. - július 20. között 112  Árpád-kori objektu
mot bontottunk ki, melyekhez 687 stratigráfiai egységet 
rendeltünk. A feltárt objektumok többsége négyzetes 
alaprajzú, földbe mélyített ház volt, DK-i vagy DNy-i 
sarkukban jó állapotban megmaradt kó'kemencékkel. 
Egy esetben a belső kemence mellett a ház K-i falánál 
egy nagyméretű, kerek, külső kemencét is találtunk. 
Bár palástja nem maradt meg, vöröses színű platnija 
igen. Az épületek közül kiemelkedik a terület D-i részén 
kibontott ház, melynek alapterülete kb. kétszer akkora 
volt, mint a többié, Ny-i falát három, egymásra rakott 
kősorral erősítették meg. Belső terének felosztását az 
ÉK-DNy-i tengelyben talált kősor jelezte, ami a ház D-i 
felét elválasztotta az É-i részétó1, ahonnan egyébként 
két, a falba bevájt kemence is eló'került. 

A házak között elszórtan néhány gödröt, külső ke
mencét és két nagyméretű, ovális munkagödröt tártunk 
fel. Mindkét munkagödör mély volt, sok beásással és 
padkával. Valószínűleg ezek először anyagkitermelő 
gödrök voltak, melyekbe késóbb kemencéket építettek. 

Ezek mellett a lelónely DK-i részén ÉK-DNy-i irá
nyú, egymással párhuzamosan futó, kisebb-nagyobb 
árkok sűrű hálózata bontakozott ki, melyeket helyenként 
K-Ny-i irányú árokrészletek metszettek. 

A telep leletanyaga szegényesnek mondható. Az 
árkok és gödrök betöltéséből állatcsont, a házakból 
állatcsont, néhány fenó'kőtöredék, kevés fémtárgy és 
esetenként párhuzamosan futó vonalkötegekkel díszített 
házikerámia került elő. 

A leletanyag a Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti 
Örökségvédelmi Központ budapesti regionális irodá
jában történő elsődleges feldolgozás után a Magyar 
Nemzeti Múzeumba kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Nagy Nándor, Gelencsér Ákos, Nemes 
György, Hetesi Szilvia, Grósz Edit. A geodéziai felmérést 
a Geoservice Kft. végezte. 

DOBOZI ÁGNES EMESE - FULLÁR ZOLTÁN 

56.  Bodajk határa 
( Fejér megye) B, Á 
2009 decembere és 2010  májusa között kiterj edt 
terepbejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték 
dunántúli és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 
205 km hosszúságban, a nyomvonal 1 00-1 00 m-es 
szélességében. A téli idényben végzett terepbejárás 
során általában jó megfigyelési viszonyok között tud
tunk vizsgálódni, összesen 184 régészeti lelőhelyet 
azonosítottunk. 

A Móri-víz völgyében haladó nyomvonal Bodajkon 
a Vámháza-dűlóóen (KÖH 74125, 74127) és a Harmadik
dűlóóen (KÖH 74129) három korábban ismeretlen nagy 
kiterjedésű, intenzív lelónelyet keresztez. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

57.  Bodonhe�. ��tói rét 
(KÖH 7736 1 )  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró 
2010. február 1 6-1 7-én geofizikai felmérést végeztünk 
a 0130/14-16 hrsz.-ú ingatlanokon. A munka a most 
elinduló „Archaologische und palynologische Unter
suchungen zum Kulturwandel am Beginn des 1 .  Jahr
tausends n. Chr. in der deserta Boiorum (Pannonien)" 
(Kulturális változások a deserta Boriorum területén 
(Pannonia) régészeti és palinológiai kutatása a Kr. u. 1 .  
évezred elején) elnevezésű projekt része, amelyet a győri 
Xántus János Múzeum a Frankfurt am Main-i Johann
Wolfgang-Goethe-Universitat (PD. dr. Felix Teichner) 
és a marburgi Philipps Universitat (dr. Heike Schneider) 
munkatársaival együtt indított el. 

A geofizikai felmérés során egy terepbejárásból 
ismert lelónelyet azonosítottunk, amely a késóbbiekben 
palinológiai és különböző természettudományos vizsgá
latokra is alkalmasnak tűnik, és így környezetrégészeti 
kutatásokra. A magnetométeres felmérés során a feltéte
lezett római kori falusias jellegű település házai, gödrei 
és más településjelenségek rajzolódtak ki, érdekesség, 
hogy több ház körül kerítőárkot lehet feltételezni, ill. 
talán soros elrendezés is megfigyelhető. 

A felszínen leletet a vastag hótakaró miatt nem 
tudtunk gylíjteni. 

Munkatársak: Bartha Sándor Vilmos, Daniel Peters. 
BÍRÓ SZILVIA 

58.  Bodonhely határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, B, V, LT, Ró, Á, Kö 
2010. áprilisban helyszíni szemlét tartottam Bodonhely 
határában. 
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Dákos-tó, homokbánya (KÖH 78683) : A község ha
tárának Ny-i, Rábapordánnyal határos részén, az ún. 
Dákos-tó Ny-i oldalán markáns homokvonulat hívja fel 
magára a figyelmet. A domb tetején felhagyott homok
bánya gödre tátong. A bányát az 1960-70-es és 80-as 
években használták. A domb legmagasabb részén a bá
nyától É-ra és ÉK-re számos őskori és elszórtan néhány 
középkori cseréptöredéket találtam. 

Dálws-tó (KÖH 78685) : Az iménti leló'helytó1 DK-re 
a Dákos-tó D-i oldalán hasonló magasságú homokdomb 
található, melynek növényzettől mentes felszínén 
erősen kopott, jellegtelen őskori cseréptöredékeket 
és néhány római gyanús edénytöredéket gyűjtöttem. 
A leletanyag intenzitása közepes. 

Elónegy (KÖH 78697) :  A Másodheggyel párhuza
mosan futó dombvonulat az ún. Eló'hegy, mely É felé 
félszigetszerűen benyúlik az Értói-rét nevű mocsaras 
részre. A dombvonulat felszínén, ritka vetésben nagy
számú leletanyagot gyűjtöttem. A D-i részen közepes 
intenzitással jelentkeztek atipikus őskori és Árpád-kori 
cseréptöredékek, míg É-on nagy mennyiségben került 
elő ugyancsak őskori (késő bronzkori) és kelta kerámia
anyag, ez utóbbiak között a féltenyérnyi nagyságúak 
sem voltak ritkák. Északon Árpád-kori lelet már nem 
került elő. A leló'helyen edénytöredékek mellett kisebb
nagyobb paticsdarabokat, kiégett tapasztás-töredékeket 
és állatcsontokat is találtam. 

Elónegy II. (KÖH 78699) :  A dombvonulat DK-i irá
nyú folytatásában egy kisebb, ovális alakú kiemelkedés 
található. A kiemelkedésen - ugyancsak gyér vetésben 
- intenzíven jelentkeztek késő bronzkori, kora vaskori, 
késő vaskori, római kori és Árpád-kori edénytöredékek. 
A felszínen számos teguladarab és terméskőtöredék is 
hevert, ami római kori épület maradványaira utal. Az 
említettek mellett állatcsontokat, számos tapasztástöre
déket (ág- vagy nádlenyomatos darabokat is) találtam. 

Irtás-díílő (KÖH 78703) : A falutól közvetlenül Ny
ra, a Fábián-tó D-i oldalán, az Irtás-dűlóoen az előzők
höz hasonló markáns homokvonulat figyelhető meg. 
A dombvonulat É-i, kiemelkedő részén nagy területen 
( 400x200 m) találtam középső bronzkori (mészbetétes) , 
késő bronzkori, kelta és római kori cseréptöredékeket. 
A leletanyag közepes intenzitással jelentkezett. 

Másodhegy (KÖH 78693): Az Urasági-tag leló'hely
tó1 É-ra, két ÉNy-DK irányú, több kiemelkedésbó1 álló 
dombvonulat figyelhető meg, melyek közül a keletit 
Eló'hegynek, a nyugatit Másodhegynek nevezik. Régé
szeti szempontból mindkettő sokat ígérő helynek tűnt. 
A Másodhegy D-i kiemelkedő részén kezdtem a bejárást. 
A meredek oldalú domb teljes területén találtam lelet
anyagot: római kori, Árpád-kori és néhány kora vaskori 
fekete polírozott felületű cseréptöredék jelentkezett, 
el6került egy csiszolt kővéső töredéke is. A kiemelke
dés legmagasabb részén mintegy 70x70 m nagyságú 
területen kerámiatöredékek mellett tegula-, imbrex-, 
és terméskődarabok hevertek a felszínen. Valószínűleg 
római (villa)épület állhatott ezen a helyen. 

Másodhegy II-III. (KÖH 78695): A Másodhegy 
leló'helytó1 ÉNy-ra, az Értói-rét nevű mélyedés (hajda
ni tófenék) Ny-i oldalán, szabálytalan alakú markáns 
kiemelkedés található, mely szintén része a Másodhegy
nek. A két kisebb mélyedés közé zárt domb felszínén 
nagy mennyiségben találtam őskori (késő bronzkori) , 
Árpád-kori és római kori kerámiatöredékeket .  Az 
Árpád-kori leletanyag inkább a domb K-i, míg az ős
kori leletek inkább a Ny-i részén kerültek elő. Ettó1 a 
leló'helytó1 D-re, egy kisebb mélyedés D-i oldalán szintén 
jelentős magasságot elérő dombhát terül el. A domb 
felszínén megint nagy számban találtam őskori (késő 
bronzkori) és elszórtan római kori edénytöredékeket. 
Valószínűsíthető, hogy a Másodhegy II. és a Másodhegy 
III .  leló'hely egymással összefügg. 

Urasági-tagra-dűlő (KÖH 78691) : A Bodonhelyró1 
Egyed felé vezető széles földút É-i oldalán, nagy te
rületen Árpád-kori leletek (cserépbográcsok, fazekak 
töredékei) jelentkeztek a gyér gabonavetésben. A 1 1 -1 2. 
századra datálható felszíni leletek intenzitása alapján 
kisebb falu település maradványait rejti a föld. A leló'hely 
D-i határát az egyedi út képezi, Ny-i részén egy régi 
táblahatároló árok halad végig. Megjegyzendő, hogy az 
árok Ny-i oldalán is kerültek elő kerámiatöredékek, de 
már csak szórványosan. 

59 .  Bogyiszló határa 
(Tolna megye) Ő, Ró, A, Tö 

TAKÁCS KÁROLY 

2010. március 3-án terepbejárást és műszeres lelónely
felderítést végeztünk Tolna külterületén, a tolnai 
szennyvíztelep fejlesztéséhez és új szennyvízvezeték 
építéséhez kapcsolódóan. A terepbejárás során a terve
zett szennyvízvezeték nyomvonalát kutattuk, a vezeték 
gerincvonalától 50-50 m szélességben. 

Doromlás-dűlő (KÖH 72965) : A Bogyiszló-Möcse 
településrésztől ÉK-i irányban a Doromlás-dűlóoen 
azonosítottunk új régészeti lelőhelyet. A felszínen 
gyűjthető kerámiatöredékek alapján római kori és kora 
újkori (török kori) leló'hely valószínűsíthető. A leletek 
közül kiemelkedik egy török kori pipa csonkja, valamint 
egy zöld mázas kerámia töredéke. 

Sipsa-dűlő (KÖH 72 963) : A Bogyiszló-Möcse telepü
lésrésztó1 ÉK-i irányban a Sipsa-dűlőben azonosítot_tunk 
újabb régészeti leló'helyet. A felszínen gyűjthető kerá
miatöredékek alapján valószínűleg őskori és népvándor
lás kori (avar) . A leletek nagy része itt durva kerámia. 

Munkatársak: Tóth Bálint, Vadas Lívia, Szabó Domán. 

60. Boldog, Surján I l l .  
( KÖH 767 1 1 )  
( Heves megye) Sza , Kk? 

LIGNER JÁCINT 

201 0 májusában terepbejárásokat végeztünk tervezett 
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját meg-



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010 

előzően. A lerakók területét természetesen minden eset
ben kommunális hulladék fedte. Több esetben a telepek 
környezete is tartósan elfedett (erdő, beépítettség) volt, 
viszont a legtöbb szeméttelep környezetében el lehetett 
végezni az értékfelmérést. 

Boldog területén egy új lelónelyet lokalizáltunk a 
Surján nevű határrészben. 

6 1 . Borjád, Kenderföld 
(KÖH 75Li 2 3 )  
( Baranya megye) U,  L T ,  Ró? 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

2010. szeptember 7-én lakossági bejelentésre régészeti 
megfigyelést végeztem Borjád külterületén. A falutól 
É-ra található Ny-i lejtésű domboldalon, egy K-Ny irá
nyú földúton a csapadék régészeti leleteket mosott ki. 
Az erózió egyes helyeken szinte teljesen eltávolította a 
humuszréteget, egy helyen már egy kemence körvona
lai is kivehetők voltak. A bejelentő által beszolgáltatott 
lengyeli kultúrához tartozó edény (csőtalpas tál töre
dékei) és a felszínen észlelt leletek alapján a területen 
őskori temetkezések és késő vaskori, esetleg római kori 
telepjelenségek találhatók. 

A lelónely területén nagyrészt facsemete-ültetvény 
van, csak a földúttól Ny-ra fekvő szántót lehetett bejárni, 
ahol további leletanyag jelentkezett. 

KOVALICZKY GERGELY 

62 .  Bódvaszi las,  római katol ikus templom 
(KÖH 75807) 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk, Kú 
2010 júliusában indultak meg a bódvaszilasi barokk kori 
római katolikus templom körítőfalának (Petőfi u. 12 .  
és 16 .  sz.) rekonstrukciós és  állagmegóvó munkálatai. 
Az azzal párhuzamosan végzett régészeti megfigyelés 
a templomdomb középkori és kora újkori történetére 
vonatkozólag új, jelentős eredményeket szolgáltatott. 

A forrásokból tudjuk azt, hogy a 17.  sz. végén Szád vár
ról Szilasra költözött át a térség uradalmi központja. Emiatt 
indult meg az Esterházyak jószágigazgatói központjának 
kiépítése a település centrumában már a 18.  sz. legelején. 
A közvetlenül a római katolikus templomtól K-re, DK-re 
emelt (s így a templom körítőfalához is részben csatlakozó) 
épületek nagy része romos állapotban ugyan, de egészen 
a közelmúltig állt - jelenleg már csak a késóbb, az 1770-es 
években épült udvarház („Esterházy-Koós kastély") és egy 
távolabb álló magtár látható ebbó1 a gazdasági komple
xumból. Az udvarházzal egy idóben emeltette Esterházy 
„Fényes" Miklós a ma látható, északolt szentély{í barokk 
templomot a korábbi egyház helyére. 

Az É-ról D felé lejtő templomdomb előzetes helyszí
ni szemléjén nem lehetett megállapítani a hatszögletű, 
változó magasságban álló, templom körüli fal periódusa
it a falmaradványok nagy részét fedő vakolás miatt, csu
pán annyi volt sejthető, hogy a falszövet nem egységes. 

Északon egy a körítőfal síkjából kiugró, tető nélküli, 
négyszögletes védmű található (falátmérője 70 cm), 
amelynek K-i és Ny-i oldalán egy-egy visszafalazott 
lőrést lehetett biztosan azonosítani (külső méretük 
50x60 cm, a nagyjából a falmag közepén jelentkező 
szűkület, a belső négyszög 25x10 cm) . Észak felé egy 
utólag, feltehetó1eg a barokk korban kialakított átjáró 
is színesíti a falszövet képét. A védmű külső és belső 
terepszintje azonos. 

Az erődítés után (a körítőfal ÉNy-i oldalától) K felé a 
DK-i külső támpillérig a fal jelenleg kb. 2-4 m magassá
gig áll (belső oldal adata) , s mivel a vakolatot korábban 
leverték róla, így itt meg lehetett figyelni a barokk kortól 
datálható sokszoros bolygatásokat (elfalazott, csak egyik 
vagy másik oldalon látható nyílások, gerendafészkek, 
stációfülke helye stb . ) .  Ezen a szakaszon a templom
kert ma látható, legkésóbb a templom építésével egy 
idó'ben kialakított terepszintje a fal külső, szintén a 
barokk korban módosított járószintjéhez képest kb. 1 ,5 
m-rel magasabban van ! A belső terep a templomkert 
egészében, a külső rész ezen falszakasz mentén - tehát 
az É-i védmű K-i falától a DK-i támpillérig - egyaránt 
egyenletes. A tárgyalt szakasz külső oldalán van két, 
jelenleg pillérként funkcionáló falcsonk a K-i és a DK-i 
faltöréseknél. 

A DK-tó1 Ny-ig húzódó falszakasz vakolva van, kb. 
1 ,5 m magasan áll, s itt már erősen lejt a külső terep a 
DNy-i, Ny-i részig. Délen, a barokk templom bejáratával 
szemben van a körítőfal jelenlegi fóbejárata. 

Nyugaton a barokk plébániaház és az egykori káp
talanház alapja maradt meg, itt a külső s belső terep egy 
szinten van, a körítőfal romos, és a plébániaház felé nyíló 
(Ny-i) átjáró után É-ra, a négyzetes erődítés Ny-i faláig 
már csak a felszínen éppenhogy követhető a fal vonala. 

A templomdomb egészét tekintve a fő feladatot 
az objektumok összefüggéseinek feltárása, a fal perió
dusainak elkülönítése és védrendszerének megfejtése 
jelentette. A megfigyelések során az alábbi eredmé
nyekre jutottunk. 

Az É-i védműtó1 Ny-ra sikerült meghatározni az 
egykori körítőfal egy periódusú alapfalának (a jelenlegi 
felszínen is kivehető) vonalát, amely melló1 kora újkori 
kerámia (mázas és mázatlan cserepek, ill. egy mázatlan, 
rombuszmintás, jól kidolgozott, dongás kályhacsem
pe) került elő, valamint egy fémveret. Az erődítés 
egyértelműen kötésben van ezzel a falmaradvánnyal, 
tehát ez a szakasz azonos periódusnak tekinthető (a 
káptalanház ÉK-i sarkánál egy fal visszaugrás jelzi, hogy 
a ház alapozása utólagos lehet, a hatszögíí körítőfal egyik 
sarkára esik) . A védművön belül vastag újkori feltöltés 
volt, amely alatt (kb. 40 cm mélyen) egy újkori (beton) 
planír került elő. Ezalatt egy 20 cm vastag habarcsos, 
kavicsos alapréteget lehetett látni, amelynek elbontása 
után egy mészkövekkel és némi habarccsal feltöltött 
(alapozási?) szintet sikerült azonosítani, de nem lehet 
kijelenteni, hogy zárt rétegró1 van szó. Az innen eló1(e
rült leletanyag mégis egységes, jellegzetesen kora újkori 
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kerámia (pl. madaras tál töredéke, ill. 17 .  századi mázas, 
növényi motívumos párkánycsempe töredéke) . Mind
ezek alapján feltételezhető, hogy a négyzetes védmű és 
a hozzá kapcsolódó, K-re és Ny-ra irányuló falszakaszok 
legkorábban a 1 6. sz. végén, inkább már a 17 .  században 
épültek. Valószínű, hogy a védműtó1 É felé futó, vakolt 
falak, ill. a védmű K-i falának folytatása is legkoráb
ban a barokk kori tereprendezések alkalmával épült a 
védműhöz, ahogyan a védmű felső, 2 m feletti (belső 
adat) szakasza is utólagos, vélhetően a barokk kegyúri 
átjáróval egyidejű ráépítésnek tűnik. 

Az É-i védmű - K-i „támpillér" és DK-i „támpillér" 
közötti falszakaszok - előtt, a külső oldalon folyó munká
latok során igazoltást nyert, hogy a támpillérként funk
cionáló falcsonkok is az itt állt barokk kori épületekhez 
köthetők, ám egyértelműen csak a K-i falmaradványról 
(támpillérró1) mondhatjuk el, hogy utólagosan lett a 
körítőfalhoz építve. A támpillérrel kötésben van egy, a 
munkák során előkerült, a körítőfallal párhuzamosan 
futó falmaradvány, amely az É-i védmű K-i falának 
barokk kori bővítésében látható csorbázatig követhető 
végig (a jelenlegi járószint alatt néhány centiméterrel) . 
A K-i „támpillértó1" 3 m-re É-ra került elő egy újabb ba
rokk kori falszakasz (kötésben a körítőfallal párhuzamo
san futó barokk falmaradvánnyal) , amely a körítőfalra 
meró1eges, de kapcsolódásukat nem volt módunkban 
tisztázni. A területen előkerült falak 60-70 cm szélesek, 
egységes, precíz kialakításúak, nagyrészt mészkóbó1, 
homokkóbó1 rakattak, kötésüket egy erős narancssárga, 
márgás anyag adja. A falak alapozása kavicsos, amely 
alatt több agyagréteg van. Ez alatt kb. 60 cm után már 
a tömör, sárga altalaj következett. További, esetleg 
korábbi falakra utaló nyom a vizsgált szakaszon nem 
került elő, de létezésük ezek alapján nem zárható ki. 
Erró1 a területró1 összességében eddig azt mondhatjuk 
el, hogy a barokk korban a falhoz emelt épületek alap
falai kerültek elő, amelyek a körítőfallal párhuzamosan 
futottak, követték annak szögeit. 

Az egykor a DK-i falszakaszhoz emelt  barokk 
kori istállóépület D-i oromfala (amelyen két, egymás 
felett kialakított ablaknyílás is van) szolgál j elenleg 
támpillérként a hatszögű körítőfal DK-i törésénél. Itt 
is feltételezhető volt egy korábbi, minden bizonnyal az 
É-i erődítéshez hasonló építmény, mivel a körítőfal DK-i 
szöge kötésben van az egykori oromfal alsó szakaszával. 
(Látható volt az is, hogy az istálló tetőszintjéhez tartozó 
magasítás utólagos hozzáépítés, ráfalazás) . Ezenkívül az 
is lehetséges, hogy a barokk kori oromfal alsó, négyze
tes ablakát egy lőrésbó1 alakították ki, azaz egy, az É-i 
oldalon megmaradt erődítéssel megegyező kora újkori 
védmű (É-i) oldalát is felhasználták a barokk kori épít
kezéseknél. Igazolhatja feltevésünket az is, hogy a körí
tőfallal kötésben lévő alsó szakasz falszövetében kb. 3 m 
után eltérő falazási-kőrakási módot lehet megfigyelni. 

A támpillérként funkcionáló, K felé futó oromfal 5 m 
után derékszögben É-nak fordul, s a körítőfallal párhuza
mosan tart tovább. Az előkerült falmaradványok alapján 

egészen a K-i támpillérig nyúlhat el ez a szakasz, kijelölve 
itt is a barokk épületek vonalát. (Falazási technikájuk 
megegyezik a körítőfal ÉK-i, K-i külső szakaszánál talált 
barokk falakéval.) 

Erre a körítőfallal párhuzamos falszakaszra a DK-i 
támpillértó1 kb. 3 m-re É-ra a körítőfal irányából merő
legesen csatlakozik egy utólag épített falmaradvány. 
A körítőfalhoz való felszíni csatlakozási helyét j elöli 
a körítőfalban látható, minden bizonnyal utólagosan, 
véséssel kialakított csorbázat. Ugyanakkor ez a meró1e
ges falmaradvány csupán kb. 2 m hosszan volt észlel
hető, utána omladékos-köves szakasz következett. Az 
omladék alatt és a falalapozás szintje alatt (kb. 60-40 
cm között) fekete agyagos-faszenes égett (pusztulási?) 
réteget észleltünk, amelybó1 belső mázas, kívül festett 
kerámiatöredék került elő. Meglepetésként szolgált az 
omladékos-köves falmaradvány utáni részen, a körítő
faltól 1 ,60 m-re j elentkező, azzal párhuzamos irányú, 
keskeny (30-40 cm széles) falszakasz előkerülése. Az 
eddigiektó1 egészen eltérő fajtájú és jobb minőségű, 
faragott kövekbó1 rakták, amelyek közül középkori ke
rámia került elő. Kisebb, 10-30 cm-es hiátus után egy 
íves vonalú, a körítőfal alá futó falmag(?) került elő, 
amely helyzetébó1 adódóan a 17 .  századnál korábbi, 
talán középkori eredetű. Szerepe a megfigyelés során 
nem volt tisztázható. 

A körítőfal tömegével kapcsolatban a megfigye
lések során több kérdés és feltételezés vetődött fel. 
Összességében úgy tűnik, hogy a falnak legalább két fő 
periódusa különíthető el. A minden bizonnyal a kora 
újkorban emelt első erődítés még a „régi" templomot 
vehette körbe. A fentebb leírtak alapján feltételezhet
jük, hogy a körítőfal szabályos hatszög alakú (primer) 
alapvonala (de bizonyíthatóan csak a megfigyelésben 
érdekelt szakasz) egyszerre, azonos periódusban alakult 
ki. A körítőfal első periódusának védelmi szerkezetét 
is igyekeztünk megfejteni. Az É-i erődítés adott volt, s 
ismertük a DK-i támpillér falazatának kérdéses pontjait 
is (lőrés, utólagos hozzáépítések) , így ott folytattuk a 
vizsgálódást. Mivel a DK-i támpillértó1 É-ra semmilyen 
erődítés nyomát nem találtuk, a rekonstrukciós munká
latok által nem érintett D-i falszakaszt vettük szemügyre. 
Itt az É feló1 eső magasabb falrész és a templom D-i ívét 
átölelő alacsonyabb fal csatlakozása volt feltűnő. (A két 
falszakasz eltérő magasságát magyarázhatja az É-i sza
kasz utólagos kipótolása, vagy a D-i rész visszabontása 
is.) Elsőre feltűnt, hogy a D-i alacsonyabb falsík egyszer 
enyhén megtörik, mielőtt csatlakozna az álló oromfal
hoz. Ezt a pontot tekinthetjük az egykori védmű egyik 
belső sarkának, míg a feltételezett nyílás másik oldalát 
a magasan álló fal sarka adja (ott, ahol derékszögben 
K-nek fordul a rendszer, s a barokk kori oromfal marad
ványaként folytatódik) . A két pont közötti távolság 3 m, 
ami pontosan megegyezik az É-i védmű belső sarkainak 
távolságával. (Az alacsonyabb fal enyhe törése utáni sza
kasz, a DK-i támpillérhez való csatlakozás talán egyfajta 
hevederfunkcióval bírhatott.) Ezenkívül azt is fontos 
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megjegyezni, hogy ezen a szakaszon a körítőfal külső 
oldalán egy négyzetes, nagyjából 2,5x4 m-es területen 
erősen köves omladékot észleltünk. Mindezek alapján 
már feltételezhetjük egy itt álló DK-i védmlí meglétét. 

Ideális, szabályos megépítés esetén az É-i védmfüó1 
kiindulva minden második törésnél kialakíthattak egy
egy négyzetes védelmi szakaszt, így összesen három 
védmüve lehetett a bódvaszilasi templom körítőfalának; 
ugyanakkor a harmadik, DNy-i saroknál nem találtunk 
árulkodó felszíni nyomokat, a körítőfal is vakolva volt, 
s alaposabb kutatásra sem volt lehetőségünk, így léte 
j elenleg teljesen hipotetikus. (Viszont védmlí építése 
talán itt a legindkoltabb, hiszen a település egyik legma
gasabb pontjáról, a templomdomb ezen részéró1 lehet a 
legideálisabban megfigyelni a falu felé eső területet és a 
Bódvaszilason áthaladó utat.) Ebben az időszakban az É-i 
és a DK-i erődítések között a terepviszony fokozatosan 
lejtett D felé, amit egyelőre csak a lőrések helyzete igazol. 

Az építtetők között kereshetjük a templomerődítés
ben jártas hajdúkat. Szilasi jelenlétüket igazolja, hogy az 
Esterházy József Antal herceg 1721 -ben bekövetkezett 
halála után íródott összeírás említést tesz a hajdúk régi 
házáról. Az is kétségtelen, hogy a rekonstruált erődítési 
rendszer párhuzamait az Alföldön és a Zemplénben 
találjuk meg, elsősorban a hajdúvárosok és vonzáskör
zetükben kiépített erődtemplomok között. 

Annyi bizonyos, hogy sokszor javították, alakították 
a körítőfalat, minden bizonnyal a barokk korban tették 
ezt a legintenzívebben; a jószágigazgatói épületek meg
építése önmagában is komoly beavatkozásnak számított. 
Ezt erősíti meg a K-i támpillértó1 É-ra, egy kis területen 
jelentkező falkiomlás is, ahol jól látszódott a körítőfal 
első periódusának alapozása (amely a barokk korban 
kialakított mai felszíntó1 kb. 1 m-rel magasabban jelent
kezett) és a barokk kori köpenyezés, átalakítás nyoma is 
(pl. egy áthidaló gerendával biztosított, mindkét oldalon 
jelentkező, rácsozott nyílás). Ez is csak megerősíti az 
első fal periódus időszakának (tehát a 17 .  századnak) 
terepviszonyáról leírtakat. 

A 1 8. sz. intenzív építkezéseinek eredménye lehet, 
hogy a feltételezett két (már akkor talán romossá lett, 
funkcióját vesztett) erőmlívet elbontották s a barokk 
templom jobb térbeli érvényesülése miatt a DK-i, D-i és 
DNy-i szakaszokon a falakat visszabontották. Nagyobb 
térrendezés előzhette meg a szintén barokk kori parókia 
felépítését a Ny-i részen, valamint nyilvánvalóan a 18 .  
sz. elején a körítőfal külső, ÉK-i síkja előtt is mélyítették, 
kiegyenlítették a lankás felszínt, előkészítve a terepet a 
jószágigazgatói épületeknek. 

Nem tudjuk, hogy pontosan mennyi megújítása, 
átépítése volt a falnak, a rengeteg gerendafészek, nyílás 
és omlás elkülönítéséhez még további falkutatások szük
ségesek, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy hol lehetett 
a körítőfal bejárata. 

Mindezek mellett reméltük még, hogy a régészeti 
megfigyelés során alkalmunk lesz a forrásokból ismert, 
a barokk templomot megelőzően már a 14.  századtól 

létező egyház azonosítására, ám a kérdés megoldása 
eddig sikertelennek bizonyult. További régészeti ku
tatások szükségesek annak az egyházlátogatási jegyző
könyvnek a hitelesítéséhez, amely szerint Esterházy Pál 
a barokk templom építtetésekor, az 1 770-es években a 
régi szentély kivételével ( ! )  alapjaiból építette újjá  a 
szilasiak egyházát (tehát a logika azt diktálná, hogy a 
templom mai K-i sekrestyéje lenne a korábbi tempom 
szentélye) . A DK-i falszakasz előtt talált, középkori ke
rámiával keltezhető falmaradványokról is csak annyit 
lehet elmondani, hogy az irányultsága és kőanyaga 
egyértelmlíen eltér a barokk kori részektó1, igényes 
munka, de egyelőre semmi sem támasztja alá, hogy a 
középkori egyházhoz tartozhattak, hiszen a körítőfal a 
régi templomot is védte - hacsak nem egy még korábbi 
templomhoz, periódushoz tartoznak a középkori falak 
vagy egy korábbi körítőfalhoz. A kérdés több irányba 
vezet, megoldásához az egyes korszakok terepviszonya
inak pontosabb ismerete, valamint alapos, a templomot 
is érintő falkutatás, ill. további, feltárással szerezhető 
adatok szükségeltetnek. 

A beruházás a 201 0. évben nem fejeződött be; a 
területen álló építményeket ideiglenes mlíemléki vé
dettség alá helyezte a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Észak-Magyarországi Irodája. 

PETŐ ZSUZSA ESZTER 

63 .  Bő határa 
(Vas megye) U, R, B, LT, Ró, Á, Kö 
A község rendezési tervéhez kapcsolódó örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítését megelőző terepbejárást 
végeztem 2010. március 28-án. 

Alsó Gérem, Örményijöld (KÖH 73015) :  A település 
DK-i határában, a chernelházadamonyai határban, rész
ben átnyúlva a szomszéd községbe, a régi, de gondozott 
temető és a szennyvízátemelő között található ez a nagy 
kiterjedéslí lelónely. A Hunyadi J. u. 3. melló1 nyíló föld
úttól és ároktól (Nagyér-patak) K-re fekszik. Kiterjedése 
kb. 450x1 90 m. A terület nagyjából sík, kis mértékben a 
község felé emelkedik. Egy kisebb átmérőjlí domb adja a 
lelónely központját, itt sfülísödött a leletanyag. Nyugat 
feló1 a lelónelyet határoló árok felé markánsan lejt a táj, 
ennek ellenére meglepően kicsi az eróziós tevékenység. 
Több helyen az eke a friss szántáskor szürke hamus és 
sárga löszös, homokos réteget bolygatott meg, e sávban 
koncentráltan volt jelen nagy darab cserepek formájá
ban a régészeti leletanyag. Szórványosan gylíjtöttem 
leginkább jellegtelen őskori oldaltöredékeket; egy
egy darab római és középkori kerámia is eló'került. 
A lelónely biztosan kiterjed a chernelházadamonyai 
temető területére, hiszen a sírok felszínén bőven lehetett 
leleteket gylíjteni, sőt még a temetónöz vezető földút 
D-i feléró1 is, a rétró1.  Biztosan nem terjed ki viszont 
a szomszéd község területére eső hajdani kavicsgödör 
területére és valószínlíleg nem része az Alsó-Rét-dlílő 
I .  körárkos lelónelynek. 
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Alsó-rét II. (KÖH 7301 1) :  A lelónely a település D-i 
határában, a Hunyadi J.  u. 3 .  melló1 induló földút mellett 
található, közvetlenül a már évekkel korábban légi fotó
ról azonosított, bejárt és nyilvántartott Alsó-Rét-dűlő I .  
körárkos településtó1 Ny-ra. A terület nagyjából félúton 
fekszik a belterület és a Répce-folyó közt. Kiterjedése kb. 
300x180 m, iránya ÉNy-DK. A község határától a terület 
lassan, fokozatosan lejt az ártér felé, nagyobb kiemel
kedések nem érzékelhetőek rajta. Az ártér É-i peremén 
hajdani vízfolyások jól látható meandereket szabtak a 
tájba. A lelónelyet is egy ilyen kanyarulat határolja D-ró1. 
Nagy mennyiségben gyűjtöttem leletanyagot a neoliti
kumból (DVK) és a késő vaskorból. Kevés Árpád-kori 
és középkori kerámia is került elő. Elképzelhető, hogy 
az Alsó-Rét-dűlő I. lelónellyel egy nagy komplexumot 
alkot, de ezt a terepen nem lehetett megfigyelni. 

Alsó-Rét III. (KÖH 73013) :  A település D-i hatá
rában, a Hunyadi J. u. 3. melló1 induló földúttól Ny-i 
irányba, az övgát felé. A folyó felé enyhén lejtő terület 
közepén van. Kiterjedése kb. 130x100 m. Egy alig érzé
kelhető É-D irányú háton fekszik, mindössze 200-250 
m-re a Répce-folyó ma is vízjárta ágától. Szórványosan 
gyűjtöttem leletanyagot, leginkább jellegtelen őskori 
oldaltöredékeket. Egy-egy darab római és középkori 
kerámia is eló'került. 

Börzsönyi-tag I. (KÖH 73005) : A Bükró1 Bóbe tartó 
8614. jelű úttól D-re, közvetlenül a község Ny-i határá
ban található. Egy az útról leágazó, jó minőségű földút 
és a falut védő övgát szabdalja három felé. A Répce-folyó 
által kialakított, enyhén emelkedő lankás terasz D-i ol
dalán terül el, melyet egy-két vízmosás szabdal és teszi 
felszínét tagolttá, dombossá. Kiterjedése kb. 390x260 
m.  A lankás terasz legmagasabb pontjától, a műúttól 
egészen a Répce hajdani meanderéig tart, amely ma 
is felfogja és részben szállítja a tavaszi olvadékvizet. 
Hosszúkásan, szív alakban követi a hajdani vízfolyás 
irányát, egészen a falu kertjeinek végéig. Az eróziónak 
köszönhetően a leletek a legalsó térszínen sűrűsödtek, 
de a dombtetőn is bőségesen akadt; leggazdagabb a 
földút és a gát közötti rész volt. A gáttól K-re a kertek 
irányába a leletanyag erősen fogyott. Nagy mennyiség
ben gyűjtöttem leletanyagot a bronzkorból és a késő 
vaskorból, keveset a római korból. 

Börzsönyi-tag II. (KÖH 73007) :  Az előző lelónelytó1 
Ny-ra található. Ez is a Répce-folyó által kialakított eny
hén emelkedő, lankás terasz D-i oldalán van. Központja 
a teraszos rész legmarkánsabb, nyelvszerűen benyúló 
magaslata, amely nem nagyon, de jól kiemelkedik 
környezetébó1 .  Kiterjedése kb. 380x340 m. A lankás 
terasz legmagasabb pontjától, a műúttól egészen a 
Répce hajdani meanderéig tart. A lelónely központja a 
már fent említett, most repcével fedett magaslat. Innen 
a lelónely ÉK-i és ÉNy-i irányban szélesedik, de egy 
sávban a szántót D-ró1 határoló rétig leér. Ezt a vakond
túrásokban is fellelhető leletanyag támasztja alá. Nagy 
mennyiségben gyűjtöttem kerámiát a neolitikumból 
(DVK?) , a rézkorból és a késő vaskorból. Kevés cserép 

származott a római korból, valamint az Árpád-korból 
és a középkorból. 

Börzsönyi-tag III. (KÖH 73009) :  A 8614 jelű úttól 
D-re található a lelónely, 150 m-re a víztározó körgát
jának K-i töltéslábától, egy jól elkülönülő facsoporttól 
ÉK-re, ami egy kis vízgyűjtőt fog közre. A tájból eny
hén kiemelkedő, nagyjából É-D irányú háton terül el, 
(250x90 m) . A kiemelkedés egészen az ártéri részben 
fekszik, közel a j elenleg is vízzel borított területhez. 
A hosszúkás, bogárhát alakú kiemelkedés teljes területén 
gyűjthető nagy darab leletek minimális erózióról tanús
kodnak. Nagy mennyiségben gyűjtöttem emlékeket a 
késő vaskorból. 

Elképzelhető, hogy a Börzsönyi-tag-dűlő három 
lelónelye egy nagy komplexumot alkot, de ezt a terüle
ten nem lehetett megfigyelni. 

Felső Tarján (KÖH 730 1 9) :  A település É-i hatá
rában, a szomszédos Lócs község K-i részéhez közel, a 
Simaságra vezető út D-i felén fekszik, közel a Pós-patak 
folyásához. Kelet feló1 sűrű, telepített fenyves határolja. 
Kiterjedése kb. 360x260 m. A terület nagyjából sík. Észak 
feló1 a Pós-patak jól érzékelhető, mondhatni markáns 
teraszt vágott a tájba. A lelónely formája inkább kerek, 
mint ovális, D-ró1 egy jó minőségű földút határolja. 
A mélyszántás jól szétfagyott barázdái közül alaposan 
erodált leletanyagot sikerült gyűjteni. Leginkább jelleg
telen őskori oldaltöredékek voltak köztük és kevés, de 
jól határozható késő vaskori kerámia. 

64.  Bőny határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á 

lLON GÁBOR 

2010. januárban helyszíni szemlét tartottam Bőny ha
tárában, szélerőművek telepítésére kijelölt területeken. 

Autópálya-lehajtó mellett (KÖH 723 1 7) :  Az autó
pálya-lehajtó K"i oldalán, egy ÉNy-DK-i csapásirányú 
markáns dombon Árpád-kori cseréptöredékeket, vala
mint elszórtan néhány római kori töredéket találtam. 
A lelónelyet magába foglaló dombnyúlványnak csak a 
D-i, DK-i része áll művelés alatt. Az itt erősen sarjadó 
őszi gabonavetésben csak a vaddisznótúrások és a vetés
hiányos foltok nyújtottak lehetőséget a leletgyűjtésre. 
A leletek legnagyobb intenzitással a domb DK-i lejtős 
részén kerültek elő. Megjegyzendő, hogy É felé a terüle
tet erdő borítja, a felszín errefelé bolygatott, feltehetően 
az autópálya-építés során végeztek itt földmunkát. Nem 
kétséges, hogy a lelónely a domb É-i, erdős részére is 
kiterjed, miután a felszíni leletek egyenletesen szóródtak 
az erdő széléig. A lelónelyen Losonczi Máté korábban 
ugyancsak Árpád-kori és római kori cserépanyagot 
gyűjtött. 

Greiner-tag (KÖH 79651) : Bőny község határának É-i 
részén az Ml autópálya D-i oldalán, a 4. sz. szélerőmű 
helyén és attól D-re, szórványosan Árpád-kori edény
töredékek j elentkeztek (köztük egy bográcsperem 
darabja) . A leletek eló'kerülési helye egy kisebb, É-D-i 
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irányú dombnyúlvány, mely D felé egyenletesen lejt. 
Feltételezhető, hogy kedvezóbb megfigyelési körülmé
nyek között nagyobb számban kerülnének elő felszíni 
leletek, és lehetőség nyílna a lelónely pontosabb körül
határolására. 

65 .  Bősá rkány, Töl tés előtt 
(KÖH 73837)  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Á 

TAKÁCS KÁROLY 

2010. április 3-án terepbejárást végeztünk a település 
ÉNy-i külterületén, a tehenészeti teleptó1 É-ra eső szán
tóföldeken. Mivel a terület részben már fedett volt, ezért 
a bejárást tulajdonképpen a 028/4 hrsz.-ú ingatlanon 
tudtuk csak eredményesen elvégezni. 

A bejárható szántóföld teljes területén jelentős 
mennyiségű középkori kerámiatöredéket, köztük több 
bográcsperem-töredéket is gyűjtöttünk. Különösen in
tenzív előfordulást tapasztaltunk a Ny-i, DNy-i részen. Az 
ÉNy-i sarokban viszont szórványos kovapattintékokat, ill. 
bizonytalan őskori kerámiatöredékeket találtunk. Az újon
nan azonosított lelónelyen egy nagyobb kiterjedésűnek 
látszó késő Árpád-kori faluhely, valamint szórványos 
őskori település felszíni telepnyomait valószínűsítjük. 
A lelónely kiterjedése egyelőre nem határozható meg, 
ehhez további terepbejárások szükségesek. 

66. Budaörs, Belterület 
(MRT 7.  k. 5 1 1 1 l h„  KÖH 1 009 1 ) 
(Pest megye) Kö 

POLGÁR PÉTER 

Budaörs Város Önkormányzata a Szabadság út - Nefe
lejcs utca - Kossuth Lajos utca és Kisfaludy utca által 
határolt terület szabályozási tervét módosítatta. A terv
módosításhoz készített örökségvédelmi hatásvizsgálat 
során felmerült a j elenleg beépített terület régészeti 
lelónellyel való érintettségének lehetősége. Az erre 
irányuló adatgyűjtés során megállapítottam, hogy a ter
vezési területen régészeti lelónely jelenleg nem ismert, 
de közvetlen szomszédságában régészeti lelónely (Bu
daörs, Belterület: középkori falu és templom) található. 
Az írásos források és az eddigi kutatások arra utalnak, 
hogy a középkori Örs falu régészeti maradványai a mai 
Budaörs településközpontja alatt keresendők, ezért a 
régészeti leletek előkerülésével a tervezési területen is 
számolni lehet. 

67.  Budapest, 1. Budai várfal 
(KÖH 5 2 3 1 9) 
Kö, Tö 

TANKÓ KÁROLY 

Az Ellyps sétány a budai vár K-i várfala mellett, a Vízika
putól D-re helyezkedik el. A várfal az egykori Karmelita 

kolostor mögött egy szakaszon bástyaszerűen ugrik ki 
a Duna irányába. Ennek állékonysága a közelmúltban 
kritikus állapotba került. Az életveszély-elhárítási 
munkák során nagy mennyiségű földet szállítottak el 
a „bástyából", így közel 4 m mélységben láthatóvá vált 
a várfal belső oldala. A földkiemelés Ny-i határát egy 
belső, szintén É-D irányú, vélhetően középkori eredetű 
fal határozta meg. 

A terület régészetileg védett, maga a „bástya" már 
a 17 .  századi felméréseken, térképeken is megjelenik. 
Ismert, hogy ennek a helyszínnek a közelébe, ill. erre 
a területre is kihúzódva lokalizálhatjuk a budai pasák 
17.  századi palotáját. Ez utóbbihoz kötődően az 1 960-
as években végzett ásatásokat Gerő Győző, aki ekkor 
jelentős épületmaradványokat tárt fel, mind a török 
korból, mind a középkorból. Többek között leburkolt 
belső és külső tereket, boltozatindításig álló pinceszinti 
termeket. Magán a „bástya" területén egy út feltárása 
céljából végzett igen korlátozott ásatásokat. Mindezek 
alapján a terület régészetileg is kiemelt fontosságú. 

A földkitermelés során az életveszély elhárításának 
érdekében a régészeti érdekekre gyakorlatilag nem 
lehetett tekintettel lenni. A felszínre kerülő rétegeket 
és falszakaszokat csupán megfigyelni és fotón doku
mentálni tudtuk. A földkiemelés a terület K-i felén kb. 
a régészeti rétegek tetején állt meg, a Ny-i felében a 
régészeti rétegeket is nagy mennyiségben elbontották. 
A földelhordás után kialakított statikai szondákban 
(3 K-Ny irányú szonda a terület D-i, É-i és középső 
részén) is egyértelműen meggyőződhettünk arról, hogy 
a kialakított szint alatt közvetlenül régészeti rétegek ta
lálhatók. Azaz: ettó1 a szinttó1 kezdve (mivel a közvetlen 
életveszély elmúlt) bármilyen földmunka csak régészeti 
módszerekkel végezhető. 

A bástya falában több korszak különíthető el. Az 
alsó része török kori vagy azt megelőző korszakokban 
épült. Erre a 1 8-19. században készült egy jelentős, kb. 
3 m-es felfalazás és köpenyezés. 

A felszínre került Ny-i fal (melynek részleteit, föként 
Ny-i oldalát Gerő Győző is feltárta) szintén több perió
dusú. A középső szakasza középkorinak, egyéb részletei 
török korinak vélhetők. 

A gépi földmunkák során az utóbbi fal K-i oldalához 
nagy mennyiségű török kori omladék húzódott, melynek 
aló égési rétege több helyen felszínre került. 

Az É-i és középső szondák alapján a területet ez 
az égett omladék fedi mintegy 1-1 ,5 m vastagságban, 
majd alatta K felé erősen lejtő rétegekkel számolha
tunk. A szondákban a K-i fal mentén kb. a jelenlegi, 
visszabontott szinttó1 6 m-es mélységben is régészeti 
réteget láttunk, de ezek mélysége elérheti a 7-8 m-t is. 
A termett talaj Ny felé erősen emelkedett, a jelenlegi 
szinttó1 kb. 1 ,5  m-es mélységben lehetett a középső és 
É-i szondákban érzékelni. 

A terület D-i részén további falakra számítunk. 
PAPP ADRIENN 
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68.  Budapest, 1 .  Dísz tér-Tárnok utca 
( Hunyadi János ú t-Szentháromság tér között) 
( KÖH 32 379)  
1 
Vízvezeték-fektetés régészeti megfigyelését végeztük 
2009. december-2010. január hónapban. Január folya
mán a kedvezőtlen időjárásnak is köszönhetően (fagy 
és sok csapadék) a Tárnok utca-Szentháromság tér 
sarkánál az árok K-i oldala megsuvadt. Az itt előkerült 
kürtőrészletet, a beló1e KÉK felé mutató nyílást a le
hetőségeknek megfelelően (fotózás, geodéziai bemérés) 
rögzítettük. Mérhető mélysége a járdaszegélytó1 mintegy 
3 m. Régészeti leletanyag nem került elő. Az objektum 
korát, pontos rendeltetését a csekély információ, a 
fennálló omlásveszély miatt nem sikerült meghatározni. 
Valószínűleg egy pincéhez tartozó nyílás, kürtő lehetett. 
Május folyamán az üreget - további vizsgálat lehetősége 
nélkül - visszatemették. 

69.  Budapest, 1. Fő u tca 2 .  
( KÖH 34699) 
Tö 

B. NYÉKHELYI DOROTTYA 

A két korábbi, kisebb szondázó feltárás (1992, 1997) és 
egy gépi földmunkához kapcsolódó régészeti megfigye
lés (2008) után, 2010-ben további, de igen korlátozott 
léptékű feltárást végeztünk augusztus 13 .  és szeptember 
2. között a Budai Várhegy lábánál fekvő területen. 

A korábbi munkák célja a történeti környezetben 
való általános tájékozódáson kívül az volt, hogy meg
találjuk egy hatalmas, hosszan elnyúló építmény itt 
sejtett maradványait. Ez egyike, nyugatabbi példánya 
volt azon két objektumnak, amely a különböző képi 
források, (helyszínrajzok, látképek stb . )  szerint egy
kor a helyszínen, ill. annak környékén állt. (Lásd az 
illusztrációt, id. Gerő László alaprajzának részletét, amely 
az 1687-es Haüy-Rabattajéle helyszínrajzot az 1 930-as 
évekbeli viszonyokkal veti össze; In: Károlyi - Wellmann: 
Buda és Pest visszavívása 1686-ban.) A két épület (vagy 
legalábbis az egyik?) a „Verancsics-évkönyvben" (Memo
ria Rerum) , Buda 1541-es elfoglalása kapcsán „Mátyás 
király csűrje, avagy istállója"- ként szereplő objektummal 
látszik azonosíthatónak. (Mindkettő használatban volt 
még a török kor után is, egészen a 19.  század közepé
ig.) .  A korábbi kutatások során azonban semmiféle, a 
keresett objektumhoz tartozó maradványt nem sikerült 
találnunk. Mindamellett kiderült, hogy a telek a római 
foglalás korától az újkorig terjedő időszakból tartalmaz 
régészeti jelenségeket és leleteket. (A két épület közül a 
keletebbi, Dunához közelebb eső maradványait a szem
ben lévő, Fő u. 1. sz. épület pinceszintje alatt sikerült 
megtalálnunk 2005-2006-ban.) 

A 2008. évi gépi földmunka felügyelete során vi
szont a szóban forgó telek és a vele Ny-ról szomszédos, 
Hunyadi János utcai telek határán, a kettőt elválasztó 
kerítésfal teherhárító íve alatt olyan, jó megtartású fal-

A BUDAI BELSÓ VAR 
(KIRALYI PALOTA) 1686-BAN ES 1936-BAN 

csonk bukkant elő, amelyró1 feltételezhető volt, hogy az 
a számunkra fontos, nyugatabbi épület K-i, homlokzati 
fala lehet. Bár a falcsonk, egy lábazatrész felülete az 
adott, látható formájában egyértelműen újkori sajá
tosságokat mutatott, ez azonban összeegyeztethető 
volt azzal a ténnyel, hogy a török kor után az épületet 
újjáépítették, s ennek során a régi falakat nyilvánvalóan 
megköpenyezték. Mindez alapvetően látszott befolyásol
ni az ide újonnan tervezett épület lehetséges kialakítását. 

Idei ásatásunk ezért - a beruházó-megrendelő ké
résére - gyakorlatilag csak e falcsonkra és közvetlen 
környékének vizsgálatára szorítkozhatott, s a további 
tervezéshez szükséges adatszolgáltatást célozta. E cél 
eléréséhez az egykor itt állt épület (az Ybl-féle takarék
pénztár) udvarának DK-i sarkán, a falra meró1egesen 
nyitottunk szelvényt. A munka során nagy mélységig 
követtük a falcsonk alapozását, de az alapozás alját 
statikai okok miatt nem sikerült elérnünk. Bár a fel
táruló alapozás a felmenő falazattól teljesen eltért, 
és első ránézésre jellegében török korinak látszott, a 
rétegviszonyok alapján egyértelműen kitűnt, hogy csak 
újkori szerkezetró1 van szó. Mindezt alátámasztotta a 
falszerkezet kapcsolata a két oldalról csatlakozó Ybl
féle maradványokhoz is. Mivel ennek ellenére fennállt 
annak lehetősége, hogy az általunk vizsgált falfelület 
csupán késői köpenyezése az eredeti középkori épü
letnek, a megbízóval együtt úgy döntöttünk, hogy a fal 
átfúrásával, mintavétellel győződünk meg a kérdésró1. 
A fúró által három különböző helyen vett magminták 
alapján egyértelműen beigazolódott, hogy a fal teljes 
vastagságában (80-90 cm) egységes szerkezetű, azaz 
újkori, s mögötte még nagyobb távolságra (kb. 2 m) 
sincs másfajta falazat. 

Bár feltárásunk így az alapcélt tekintve negatív 
eredménnyel járt, azonban összességében mégsem volt 
eredménytelen. A szelvény mélyítése során ugyanis 
egy török kori, földbe ásott, faszerkezetes építmény 
részletét sikerült feltárnunk, amelyből igen gazdag 
leletanyag, többek között egy kályha omladéka került 
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ki. Mindez egyrészt alátámasztja azt az igényt, hogy a 
telek beépítése előtt annak teljes területét fel kell tárni, 
másrészt valószínűsíti, hogy az általunk keresett csűr 
vagy istállóépület a vizsgált területtó1 kissé nyugatabbra, 
a szomszéd telek alatt helyezkedett el. 

70.  Budapest. 1. Logodi u tca Li9 .  
( KÖH 76Li 3 3 )  
Kö 

MAGYAR KÁROL y 

2010 őszén régészeti megfigyelést folytattunk a ház 
egyik lakásában, egy falalapozást megerősítő munkála
tok miatt. A falalapozás során egy nagyméretű, leletsze
gény, 15. századi beásást bolygattak meg. 

7 1 . Budapest, 1. Ostrom utca 5 .  
(KÖH 76Li 3 1 )  
Á, Kö 

BENDA JUDIT 

2010 nyarán és őszén régészeti megfigyelést folytattunk 
az épületfelújítási munkákhoz kapcsolódó földmunkák 
mellett. Az épületben végrehajtott medencemélyítés 
során az altalaj fölött vékony bolygatatlan humuszré
teget, e felett vastag modern feltöltést találtunk. A ház 
építésekor ezek szerint nagymértékű terepegyengetést 
hajtottak végre az erősen lejtő domboldalban. A helyiség 
D-i végében talált beásás újkorinak bizonyult. 

A 17 .  helyiségben szintsüllyesztés során egy 1 m 
széles középkori kőfal alapozása került elő, míg a 15.  
helyiségben egy Árpád-kori szemétgödör alja. 

A kocsilehajtó rámpájának mélyítésekor kiásott föld 
modern bolygatás, valószínűleg ez is a ház építésének 
terepegyengetésekor került feltöltésre. 

72 .  Buda pest, 1. Rác fürdő 
(KÖH 39577)  
Kú,  Tö 

BENDA JUDIT 

A Rác fürdő régészeti feltárásának befejezését követően 
a kivitelezési munkák során a BTM régészeti szak
felügyeletet látott el. 2008-2010  folyamán az alábbi 
területeken végeztünk munkát. 

Az épület belsejében a török fürdő átmeneti he
lyisége és a török kori WC közötti ajtó kibontása során 
felszínre került a török kori ajtó csúcsívének indítása és 
az azt övező lépcsős díszítés indítása. 

A török fürdő török kori WC-jében elbontották az 
újkori medencét. Alatta felszínre került a török kori el
vezető csatorna, ami megerősíti a korábbi feltételezést, 
hogy itt volt a 1 6. században a WC. 

A török kori előcsarnokban, annak DNy-i falán ki
bontották az elfalazott nyílásokat. Ekkor kiderült, hogy 
ezek a török korban nem ablakok, hanem fülkék voltak, 
a már korábban a szivattyúház területén feltárt másik 

2 fülkéhez hasonlóan. Most 3 fülkét sikerült kibontani, 
melyeknek a csúcsívindítása is felszínre került. Így 
ezen a falon 6 fülke helyezkedhetett el (egy még ma is 
a barokk boltozat mögött található) . 

A török kori előcsarnok területén, az új „hamam" 
területére eső részen az újkori medencék alól felszínre 
került a török kori kőpadló. 

A tükörfürdő környékén, a zsírfogó akna területén 
a nagyon mély újkori bolygatás alatt az altalajt találtuk 
meg, amelyben az épület sarkánál 1 gödörrészlet került 
felszínre. 

A barokk kapu előterében az Ördög-árok partját 
találtuk meg, nagyobb iszapos feltöltéssel. A feltöltés 
középkori rétegében egy malom(?)lapát került felszínre. 

Az elektromos vezeték fektetésekor a Hadnagy utca 
és a Krisztina út találkozásánál áthelyezett lámpánál 
újkori feltöltés látszott, egy pince betömedékelése; a 
kereszteződéstó1 ÉNy-ra egy kőfal látszott, melynek kora 
meghatározhatatlan volt. 

7 3 .  Budapest, 1 .  Rudas fürdő környéke 
(KÖH Li 3 1 63 )  
Kú 

p APP ADRIENN 

A Rudas fürdőt D-ró1 körbekerülő csatorna készült, e 
munkálatok mellett végeztem régészeti megfigyelést 
2009 . december 4. és 2010. március 29. között. 

A Rudas fürdő és a Duna közötti szakaszon felszínre 
került egy nagy tömbkövekbó1 készült fal. Az iránya 
megegyezik a csatorna nyomvonalával. Teljes szélessé
gében a csatorna területére esik, így a munkálatok során 
a fal szinte teljesen elbontásra került. A köveket fémkap
csok kötik össze, a kőtömbök kb. 1 x0,5 m méretűek. A fal 
felett kb. 2 m-es újkori feltöltés található. Maga a fal is 
újkori, egy korábbi (19.  sz. közepi) Duna menti támfal, 
a térképes adatok szerint 1824 előtt készült, vélhetően 
1810-1824 között. 

A fürdő bejárata előtt a fal szerkezete megváltozott. 
Nagyméretű törtkövekbó1 rakott falként folytatódott D 
felé. A fal teteje viszont kb. ugyanabban a magasságban 
(2 m mélyen) került felszínre. Iránya is változatlan, a 
kivitelezés során a fal Duna feló1i falsíkját, ill. a falmagot 
bontották el, a fal hegy feló1i falsíkja maradt csak meg. 
Két falsíkját kváderkövekbó1 rakták, falmagja törtkö
ves. A fal kőanyaga föként puha mészkő, minimális 
(nagyméretű) tégla látható benne. A fal kövei között 
kötőanyag, habarcs nem látható. A felszínre került fal 
jellegében megegyezik az alsó rakparton (Szabadsághíd
nál) felszínre került támfallal. 

A csatorna D-i, beforduló szakaszán egy 19 .  századi 
épület belsejében halad a csatorna. Előkerült a K-i és 
a D-i fala ennek a helyiségnek, belső felülete vakolt, 
egyszerű fehér festéssel. A padló vékony betonréteggel 
van borítva. 

A fenti épület K-i falától a Duna felé 45 cm-rel egy 
105 cm széles kő támfal áll. A kettő között kavicsos, tör-
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melékes feltöltés. A kőfal jellegében megegyezik a fürdő 
és a Duna közötti falszakaszon elbontott kváderköves 
támfallal: puha mészkó'kváderekbó1 készült, minimális 
téglafelhasználással, kötőanyag nem látszott. 

A kivitelezés a fürdő és a hegy közötti szakaszának 
D-i végénél kőtörmelékes feltöltés volt látható - olykor 
igen jelentős méretű sziklákkal. Ebben a feltöltésben 
már történeti leletek is voltak. 

A Rudas fürdő uszodarészének magasságában, a 
fürdő falával párhuzamosan, a csatorna árkának hegy 
feló1i oldalában egy kőfal került felszínre. A munkálatok 
során nem sérült. Jellegébó1 18 .  századinak vélhető. 

Észak felé haladva kb. 150-170 cm mélységben 
nagyméretű sziklák találhatóak, majd a Gellérthegy 
sziklája közvetlenül az út alatt jelentkezett, felette kul
túrréteg nem látszott. 

p APP ADRIENN 

7 Li .  Budapest, 1. Szentháromság tér keleti oldal 
( KÖH 5 2 3 78)  
Kú 
A budai Vár területén több helyen gázvezetékcserét haj
tottak végre, jórészt régi nyomvonalon. A Szentháromság 
tér K-i oldalán, a Szentháromság szobor feló1i részen, 
É-D-i irányban, mintegy 45 m hosszan új nyomvonal 
létesült, itt régészeti feltárás vált szükségessé 2010 jú
niusában. A D-i szakaszon a természetes sziklafelszínt 
közvetlenül az útalapozás alatt találtuk meg. Dél feló1 
1 9-23 m között egy ÉNy-DK-i irányú mélypinceszakaszt 
tártunk fel. Déli felét a Ny-K-i irányú távhővezeték 
beásása roncsolta szét. A pince a kiásás mélységéig 17 .  
századi visszafoglalás kori törmelékkel volt betöltve. Tó1e 
É-ra 22-26 m között egy ÉNy-DK-i irányú, kéthelyiséges 
pinceszakaszt tártunk fel, melynek hasonló korú betöltése 
már közvetlenül a jelenlegi útalapozás alatt jelentkezett. 

B. NYÉKHELYI DOROTTYA 

7 5 .  Budapest, 1. Tárnok u tca 1 2 . 
( KÖH 76Li 3 5 )  
Kö 
2010.  július 28-án régészeti megfigyelést folytattunk a 
ház udvarán, ahol a kövezetet egy csatornarepedés miatt 
bontották fel. A felbontott szakaszon egy kisméretű, 
törtköves falú, középkori pince DNy-i sarkát tudtuk 
beazonosítani. A pince boltozatát már korábban (19.  
sz.) elbontották, a pincét részlegesen, sittes földdel 
betöltötték. 

76. Budapest, I I .  Csalogány u tca Li 3 .  
( KÖH 76Li 2 7 )  
Kö, Kú 

BENDA JUDIT 

A telken a bontással párhuzamosan régészeti megfigye
lést végeztünk 2010 nyarán. Az iskolaépület pincefala-

inak eltávolítása során láthatóvá vált a telek régészeti 
rétegződésének egy része. Az iskolaudvar magas feltöl
tése miatt a bontás során keletkezett metszetfalban két 
réteget tudtunk elkülöníteni: egy sárga, agyagos modern 
feltöltést és az alatta húzódó vastag humuszréteget. 
A humusz annak a 18 .  századi kertnek a földje lehet, 
amely nagyjából 150 évig a karmelita rend birtokában 
lévő terület termőföldjét alkotta. A telek ÉNy-i részén 
lévő „nyúlványban" a markoló munkája láthatóvá tette 
egy keskeny sávon a várható rétegviszonyokat: ez szin
tén modern feltöltést, 18 .  századi kerthumuszt, 1 6-17.  
századi török kori pusztulási réteget, és vastag középkori 
réteget jelentett. 

77.  Budapest, I I .  Margi t körút 1 9-2 1 .  
( KÖH 736Li 1 )  
Kú, Tö 

BENDA JUDIT 

2010. szeptember 21 .  és október 20. között próbafel
tárást végeztünk a 19 .  sz. végén épült egykori iskola 
területén. A Margit körúttal párhuzamos épülethez 
Ny feló1 egy tornaterem csatlakozik, melynek É-i és D-i 
oldalán udvarok helyezkednek el. Az É-i udvaron egy 
DNy-ÉK-i tájolású, melléklet nélküli, valószínűleg hó
doltság korabeli sír került napvilágra. A tornaterem D-i 
falával párhuzamosan futott a 18 .  század elején felépült 
ágostonos templomtól É-ra található temető É-i zárófala. 
Ezen az udvaron eló'bb bolygatott embercsontok, majd 
mélyebben 10, többnyire koporsós, Ny-K-i tájolású 18.  
századi sírt tártunk fel. 

Munkatársak: Szilágyi Gábor régész, Németh Kata
lin rajzoló, Viemann Zsolt geodéta. 

BENCZE ZOLTÁN 

78.  Budapest, I l l .  Aquincumi polgárváros déli része 
( KÖH 3 1 058)  
Ró 
Az aquincumi polgárváros DK-i szegélyéhez tartozó, 
közvetlenül a D-i városfal külső és belső oldalán fekvő 
területen a BTM Aquincumi Múzeuma pályázathoz kap
csolódóan új bejárati komplexumot, római kori épületre
konstrukciót épített, ill. rendezte a területet. A fentieknek 
megfelelően három területrészen folytattunk megelőző 
jellegű kutatásokat 2010. április-május folyamán. 

Déli városfal és közvetlen környezete 
A polgárváros D-i városfalának zónájában a pályázat 
során két, kör alaprajzú torony épül majd, amelyben 
lehetőség lesz az itt előkerült emlékek bemutatására. 
A leendő tornyok és köztük a fogadófal a városfal irá
nyát követik, azt szimbolizálják. A területen korábban 
részben Nagy Tibor kutatott 1946-4 7-ben, aki a városfal 
egy részletét, ill. a falon kívüli első épület( ek?) részleteit 
(deversorium) találta. Ehhez az épületkomplexumhoz 
tartozhat a j elenlegi MHSZ épület alatt Zsidi Paula 
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által több ütemben feltárt fürdőrészlet is. A feltárás 
dokumentációja ma már sajnos nem áll rendelkezésre, 
így a maradványok pontos elhelyezkedése és állapota 
ismeretlen volt. Ezért a munka első fázisaként geofizikai 
felmérést végeztettünk a városfaltól D-re, a deversorium 
teljes területén (ma a múzeum parkolója). A felmérés 
eredményeképpen nyilvánvalóvá vált, hogy a most 
is beépítetlen, városfalon kívüli részen sok épületfal 
van, ezek nagyrészt K-Ny-i irányú, a „C" utcára rövi
debb oldalukkal meró1eges épület(ek)hez tartoznak és 
valószínűleg közvetlenül a városfalhoz is felhúzódnak, 
beépítetlen sáv nélkül. 

A feltárás során a Ny-i torony területén É felé 
egyrészt előkerült a D-i városfal egy eddig nem kuta
tott szakasza, amely igen jó állapotban maradt meg 
az újkori bolygatások ellenére is. Az eredetileg 2,2 m 
széles, habarcsba rakott, masszív kőfal teljes hosszában 
újkori csatornát fektettek még az 1 930-as években, 
de szerkezete így is megfigyelhető volt. A felmenő fal 
falköpenyét nagyméretű, szögletes mészkóblokkokból 
falazták, míg a falmag apróköves, öntött falazású volt. 
A vastag, kiegyenlítő habarcsrétegek nagyon keménynek 
bizonyultak, ez esetleg a mész helyben oltására utalhat. 
A fal mellett, annak omladékaként nagyobb kváderek 
kerültek elő. A városfalhoz tartozó további védmű, 
a vizesárok (fossa) indítása is előkerült, ennek teljes 
feltárására azonban nem volt mód. Bár az árkot még 
a római korban visszatöltötték, tömörítették, ez nem 
sikerült tökéletesen: a fossa tetején áthaladó késóbbi 
útrétegek, ill. a D felé szomszédos épület egyik késői 
fala is megsüllyedt állapotban maradt ránk. 

A városfal megmaradt tetején további meszes és só
deres rétegeket figyeltünk meg, amelyek É-D-i irányban 
többrétegű útnak bizonyultak. Az útrétegek már a „C" 
utca K-i feléhez tartoztak, vagy annak K felé történő 
késóbbi eltolódását mutatják. Mindenesetre bizonyítékai 
annak, hogy a fal használaton kívül kerülése (és vissza
bontása?) utána a területen É-D-i irányú közlekedés 
folyt. Az útrétegekró1 kerámiatöredékek kerültek elő, 
ezek kiértékelése tart, az útrétegeket egyelőre nem 
tudjuk pontosan keltezni. Dél és DK felé elértük Nagy T. 
egyik (legészakibb) kutatóárkának területét, annak egy
kori szondái, metszetfalai is eló'kerültek. A munka során 
a falon kívüli első épület - részben már Nagy T. által is 
megtalált - É-i végét tártuk fel. Az ún. deversorium ÉNy-i 
sarkának armírozott falsarkát, döngölt padlószintjének 
maradványát, és az épület É-i zárófalához épített félkör 
alakú pillért dokumentálhattuk. Valószínűnek látszik, 
hogy a fossa feltöltése után az épület városfal felé néző, 
É-i homlokzatát pillérekkel díszítették, ezekbó1 azonban 
több egyelőre nem ismert (a pillér szintén megsüllyedt a 
visszatöltött fossa miatt) . Az épületet Ny, azaz a „C" utca 
felé lapköves járda kísérte, ill. egy faoszlopos árkád is, 
ennek csaplyukas kóbázisa mind a korábbi ásatás során, 
mind pedig most is eló1<erült. 

Az épület és a hozzá tartozó külső j árószint a Kr. u. 
2-3. sz. fordulóján készülhetett, a városfal ekkor még 

állhatott, afossát azonban már betemették. Egy késóbbi 
időszakban (3. sz. közepe?) egy hevenyészett falat tol
dottak még É felé az épülethez. Egyelőre nem világos, 
hogy a római uralom késői időszakában létesült É-D-i 
irányú rétegei közül melyek egyidősek az épülettel, ill. 
melyek készültek annak pusztulása után. A feltárás kis 
alapterülete miatt nem sikerült további adatokat nyer
nünk a városfalon kívüli első épület(ek) funkciójával 
kapcsolatban. 

Kelet felé, a leendő bejárati torony alapozásánál 
újabb szakasza került elő a DK felé haladó városfalnak, 
itt azonban már az utolsó kősorig kiszedett állapotban. 
A városfal teknőjét itt is követte D feló1 a fossa, azonban 
ezt is visszatemetve találtuk, felette egy a városfallal 
párhuzamos fallal, amely talán a deversorium É-i zárófa
lának folytatása lehet. A városfalat belülró1 fa-agyagtégla 
konstrukciós belső körüljáró kísérte, ennek elplanírozott 
maradványait és cölöplyukait megtaláltuk a feltárás 
során. A planírozási rétegbó1 Hadrianus(?) nagybronza 
került elő. A feltárás során a római kori rétegsor alatt a 
sárga agyagos altalaj viszonylag magasan jelentkezett. 

Annak ellenére, hogy a városfal eredeti állapotában 
már nem került elő ezen a szakaszon, kidó1t állapotban, 
kb. 3 m „magasan" vizsgálható volt a szerkezete: afossá
ra, ill. az arra ráépült épületfalra (ld. feljebb) rádó1t fal
szakasz alsó része törtkövekbó1, felső része nagy, monolit 
blokkokból állt, amelyeket téglasorokkal egyenlítettek ki. 
Hasonló megoldást figyelt meg korábban Zsidi P. igen 
közel, a D-i városfal másik szakaszánál. Feliratos, vagy 
egyéb faragott követ itt nem találtunk. 

A városfal történetének relatív és abszolút krono
lógiája ezek alapján a következó1<éppen alakulhatott: 
a városfalhoz tartozó vizesárkot még a római korban 
betemették (ld. feljebb), amelyre részben ráépült az itt 
húzódó épület (deversorium?) É-i zárófala, követve az 
ekkor még álló városfalat (Kr. u. 2-3. sz.) .  Egy - egyelő
re még ismeretlen - késóbbi időpontban elbontották 
a belső védműveket, ill. kidó1t a városfal K-i részének 
egy szakasza (statikai okokból, a betöltött fossa miatt?) . 
Késóbb (a római kor végétó1 folyamatosan?) kitermelték 
a városfal kőanyagát, helyét törmelékkel (részben pl. 
freskóanyaggal) töltötték vissza. 

„G" utca vonala 
A fent leírt pályázathoz kapcsolódóan sor kerül majd az 
ún. „G" és „F" utcák zónájának rendezésére és az eredeti 
római kori útvonalak felhasználásával alakítják ki az új 
romkerti sétautakat. Ennek megfelelően elkezdődött a 
polgárváros D-i részén a két utca nyomvonalának tisz
tázása, csatlakozási pontjának kutatása. 

Az aquincumi polgárváros eddig ismert harmadik 
legjelentősebb útja az ún. „G" utca: a K-Ny-i irányú, kö
zel 5,5 m széles, eredetileg kó1apokkal burkolt, kissé ívelt 
felületű útvonal mindkét szélén kisméretű, kóbó1 épített 
csatorna vezette el a szennyvizet. Az útvonalnak jelenleg 
csak a K-i, romkert területére eső része ismert. Kelet felé, 
a gázgyári munkáslakások feltárása során eló1<erült még 
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egy-két kisebb szakasza, ugyanakkor Ny felé nem vilá
gos, hogy eléri-e a „C" utcát, hogyan folytatódik tovább. 
Mindenesetre figyelemre méltó, hogy a jelenleg már 
szintén múzeumi területen (egykori Autoglass-terület) 
még a 19-20. sz. fordulóján felépített két útkaparó ház 
gyakorlatilag szegélyezi az utcát a Szentendrei út mellet, 
a késóbb épültek viszont már nem veszik figyelembe: 
azaz valószínűnek látszik, hogy az út nagy része ekkor 
még a felszínen volt (ahogy a romkert K-i felében ma is) . 
Csatlakozása a Nagy Lakóházat Ny feló1 határoló, É-D-i 
irányú „F" utcával egyelőre még kérdéses, mert bár 
mindkét út felszíne láthatóan emelkedik (D és NY felé) 
közöttük jelentős a szintkülönbség. Reményeink szerint 
a közeljövóben sor kerül az „F" utca nyomvonalának és 
a két utca viszonyának tisztázására is. 

A „G" utca kutatása során először az utat részben 
fedő újkori töltést kellett eltávolítani. Jól látszott, hogy 
az utat az elmúlt évtizedekben többször kutatták, a régi 
szelvények helyét azonban nem tudtuk visszaazonosí
tani. A leletanyag ennek megfelelően nagyon kevert 
volt, zárt leletcsoporthoz nem jutottunk, ez a keltezést 
is megnehezíti. A munka során részben további szaka
szai kerültek elő az utat É-i és D-i oldalon is szegélyező 
30 cm (kb. 1 római láb) belvilágú, kőfalas és kó1appal 
fedett csatornáinak, ill. előkerültek az utat burkoló óriási 
kó1apok. Ez utóbbiak inkább az út szélein, a csatornák 
fedlapjaiként mutatkoztak, míg az útgerinc zónájában 
sóderes, aprókavicsos volt a legkésóbbi vizsgálható 
útfelület. Sajnos, az út átvágására most nem volt mód, 
így egyelőre nem világos, hogy a sóderes útréteg milyen 
viszonyban volt a kó1apokkal (korábbi, vagy csak javí
tás?) . Az út enyhén, de egyértelműen emelkedik Ny felé, 
kérdéses azonban, hogyan kapcsolódik (és kapcsolódik-e 
egyáltalán) a jóval magasabban futó és D felé szintén 
emelkedő „F" utcához? 

Az utca É-i oldalán egységes homlokzati fal vonul 
végig (hasonlóan a „D" utcához) , amely már a mögötte 
sorakozó épületek fala. Itt egy eddig még feltáratlan, 
a „G" utcáról nyíló épület bejáratát tisztítottuk meg 
(XIV-XV. épületektó1 DNy-ra) . Eredeti helyükön vol
tak még a küszöbkónöz tartozó kváderek, ill. az ajtó 
vashevederének egy darabja is eló'került. Ugyanezen 
az oldalon Ny felé, egy épület sóderes járószintrészletét 
dokumentálhattuk, feltehetően az utcára nyíló bolt, 
műhely részeként. Az utca D-i oldalán hasonlóan egy
séges, de nem homlokzati, hanem egy, az utat egy idő
szakban szegélyező oszlopsor lábazati fala mutatkozott, 
négyezetes, falazott pillérhelyekkel. Szabályosság nem 
igazán körvonalazódott a 3 eló'került pillértalapzatnál, 
kettő 2,7 m-re volt egymástól, míg a Festónázzal szem
közt lévő szakaszon nagyobb volt a távolság. A pillérek 
szomszédságában több helyen a falba másodlagosan 
beépített, vagy leborult féloszlopokat találtunk, amelyek 
az oszlopsor darabjai lehettek. Jelenlegi ismereteink 
szerint ez az oszlopsor csak a kutatott rész Ny-i felében 
mutatkozott, azaz kb. a Festó1akás tömbjének vonalában. 
Valószínű, hogy a 2-3. században már hosszúházként át-

alakított Festónáz előtt impozáns, oszlopos árkád futott, 
a bejáratnál pedig nagyobb közt hagytak. További adat 
a Festónáz és az utca kapcsolatához az az É-D-i irányú 
falindítás, amely közvetlenül az oszlopsor falától tart 
D felé és a római pince (XXXVII. épület) Ny-i falával 
vág. Egyelőre nem világos, hogy a korábbi feltárások 
alkalmával készült alaprajzokon ábrázolt többszörös 
párhuzamos, K-Ny-i irányú falszakaszok a „G" utca 
D-i oldalán mihez tartoznak. Ezek reményeink szerint 
majd a lőtérdomb elbontása során tisztázhatók lesznek. 

Az úgynevezett „Festónáz" területe 
Az egykori levente lőtér (késóbbi MHSZ) területén az 
új projekt keretében római lakóépület és pince kerül 
megépítésre, ill. helyreállításra. Azért itt, mert a korábbi 
feltárások során itt eló'került épületmaradványok jelen
tős része a lőtér építésekor megsemmisült. 

A területen a fent említett lőtér kialakítása idején 
(1941) Nagy T. végzett leletmentést, aki a már elkészült 
lődombok alatt nem dolgozhatott, a kialakított lőtéren 
viszont egy 9 helyiséges, É-i és D-i végén késóbb egy-egy 
porticussal kiegészített hosszúkás lakóépületet talált. 
A szinte minden helyiségében freskókkal díszített 
épület nevét az itt eló'került festékes-tégelyekró1 kapta. 
A munka során É felé még egy, feltehetően az épülethez 
tartozó, fűtőcsatornás épület részlete, D felé pedig egy 
kéthelyiséges pinceépület és hozzá tartozó terrazzopad
lós terem került még elő. 

Az idei feltáró munka során részben feladatunk volt 
az 1 941-es feltárás eredményeinek hitelesítése és annak 
megállapítása, hogy mi maradhatott meg az építkezés 
után és pontosan hol, ill. adatokat szolgáltatni a tervezett 
épületrekonstrukcióhoz. Az ásatás során szelvényeket 
nyitottunk a feltételezett épületmaradványok felett és D 
felé, a pince zónájában. A feltárás során kiderült, hogy 
a Duna felé erősen lejtő terepen igen komoly földmun
kákat végeztek a 40-es években: a lődombok kialakítása 
mellett, a Nagy-féle feltárás után a „zavaró" falkoronákat 
elpusztították, míg más részeket egyszerűen vissza töltöt
tek. Így kiderült például, hogy a most már geodéziailag 
is helyére került Festónáz szinte teljesen megsemmisült, 
mindössze a DK-i sarkon maradt meg egy falsarok és 
a D-i porticus kis darabkája az egykori padlószinttel. 
Az épületfalakat nyom nélkül kiszedték (egyedül az 
É-i zárófal egy rövid szakasza maradt meg falkiszedés 
formájában) , helyét pedig a római épülettörmelékes, 
de újkorral kevert réteggel töltötték vissza, néhol akár 
1 ,5 m vastagságban. A Ny felé húzott kutatóárkunkban 
sem találtuk nyomát sem az épület Ny-i lezárásának, 
sem az azt határoló utca rétegsorának, ezeket szintén 
„kibányászták". 

1 91 

Dél felé azonban a pince szinte teljes épségben 
vészelte át a lőtérépítést: mindkét helyisége, a lépcső
lejárattal együtt megmaradt. A Nagy-féle ásatási fotók 
alapján azonban jól látszik, hogy a falkoronákból kb. 
30-40 cm-t elbontottak az építkezés során, nagyrészt 
megsemmisítve ezzel a falakba az É-i és a Ny-i oldalon 
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vágott, lőrésszeríí ablakokat. A Ny-i ablaknál még meg
figyelhető volt az ablakhoz kívülró1 kapcsolódó terrazzo 
lekenés is (lejtős párkányféleség) . A kisebb helyiségben 
kialakított lépcső Ny feló1 vezetett le, a fokokat részben 
kőből készítették és agyaggal tapasztották le (alsó) ,  
részben pedig (felső fokok) az agyagos altalajba vágták, 
majd deszkával boríthatták. A lépcsőfokok lenyomata a 
vakolatban maradt ránk. Feltehetően létra egészíthette 
ki a feljáratot, mivel a fokok nem érnek fel a megmaradt 
faletetőig sem. A helyiségeket belülró1 durvább, fehér 
vakolat borította. A pince padlóját már Nagy Tibornak 
sem sikerült elérnie a feltörő talajvíz miatt, bár az utolsó 
lépcsőfok kb. jelzi a padlószintet, ami nem sokkal lehe
tett lejjebb az 1941-ben elért szintnél. A mostani ásatás 
során ugyan kissé mélyebbre jutottunk, de a modern 
visszatöltés alatt jelentkező faszenes, tégladarabos réteg 
elbontása során már feljött a víz, így a nagyobbik terem 
alján mutatkozó két cölöplyuk kibontására már nem volt 
lehetőségünk. Ugyanitt a falakban (K, D, É) kisebb ge
rendafészkek mutatkoztak, amelyek vagy a vizenyős te
rület miatt kialakított, rácsos padozatot tarthatták, vagy 
polcrendszert erősítettek a falhoz. A D  felé emelkedő te
repen a pincéhez L alakban nagyméretű, terrazzopadlós 
helyiség csatlakozott, amelyet a lőtérépítkezések szintén 
nagymértékben rongáltak (padló összetört, K-i zárófal 
kiszedése stb.) . A helyiség funkciójáról nem sikerült 
adatokat nyernünk, annyi azonban bizonyos, hogy a 
Nagy T. által K felé azonosított „apszisos" épületpadló 
nem létezett, feltehetően más korú objektumról lehetett 
itt szó, amely vágta a terrazzos terem K-i falát. A továb
biakban Ny felé egy a pincével és terrazzos helyiségével 
párhuzamosan futó, É-D irányú kő- és téglakonstrukciós 
csatorna és D felé egy késóbbi időpontban épített, K-Ny 
irányú kó1apos konstrukció (csatorna alja?) mutatkozott. 
A feltárási terület D felé történt meghosszabbításában 
épületmaradványokat már nem találtunk, ugyanakkor 
kemenceplatni részlete és átégett agyagtéglás planírozási 
réteg mutatkozott. Ezek talán egykorúak az épülettel. 

A hitelesítő feltárás során tehát egyrészt megálla
píthattuk, hogy a mélyebben és délebbre fekvő pince 
és csatlakozó terme, kisebb pusztításokkal ugyan, de 
fennmaradt, míg az É felé húzódó ún. Festónáz szinte 
teljesen megsemmisült. A területet az eldózerolt római 
rétegek és objektumok anyagával töltötték vissza, ezért 
igen sok lelet is eló"került. Bolygatatlan, intakt réteget - a 
padlóátvágásoktól eltekintve (terrazzopadlós helyiség) 
- nem találtunk, ugyanakkor a pince falain megfigyelt 
égésnyomok alátámasztják Nagy T. azon megfigyelését, 
hogy a területen tűzvész pusztított. 

A munka során körvonalazódott a területrész törté
nete is. A korai időszakot (2. sz. első fele) a D-i városfal 
zónájában nagyobb, lazább beépítésű telkek jellemzik. 
Így a Festónáz önállóságára utaló elképzelések (két porti
cussal zárul) is egy korábbi állapotra mutatnak: a Nagy 
T. által a freskóanyag alapján kétperiódusúnak tartott 
épület első időszaka a 2. sz. 10-20-as éveitó1 indulhatott. 
Az ekkor még lazább beépítésű insularendszerben, külö-

nösen a város déli szegélyén valószínííleg állhattak még 
„szabadon", nagyobb beépítetlen telkekkel rendelkező 
épületek, amelyeket porticusokkal egészítettek ki. 

A 2. sz. végétó1 kezdve (Nagy T. féle 2. periódus 
kezdete a Festónázban) , a lakosságnövekedéssel együtt 
azonban egyre csökkent a beépítetlen foghíjak száma: 
valószínűleg itt is kialakult a város É-i részén már ko
rábban is tipikus hosszúházas beépítés (a környéken 
részben feltárt épületek alaprajzi elrendezései is hosszú
házas beépítésre engednek következtetni a „G" utca D-i 
oldalán) . Erre utal a Festónáztól É-ra talált fűtőcsatornás 
helyiség is, amely ehhez az épülethez tartozott. A Festő
ház D-i porticusa és a pinceépület közötti kis területen 
meszes padlót találtunk, amely a két konstrukció össze
tartozására enged következtetni. Valószínű, hogy itt egy 
olyan, a polgárvárosban egyébként tipikus, hosszúház 
állt a 2-3. században, amely a „G" utca porticusos ár
kádja alól (ld. oszlophelyek az út mentén) nyílt és É felé 
az Aquincumban szokásos gazdasági helyiségek (bolt) 
mögött gazdagon díszített lakótraktussal folytatódott 
(Festónáz), majd D felé pincével egészült ki, amely felett 
szintén lehetett további helyiség. A pincefalak tetején 
megmaradt gerendafészkek a felette húzódó helyiség(?) 
padlójának szintjét is megadják, ami egyébként nem volt 
lényegesen magasabban a Festónáz helyiségeinek pad
lószintjénél. A pincénél építési periódusok, átépítések 
nyomai nem voltak megfigyelhetők. Az épület legdéleb
bi helyisége pedig ismét egy nagyobb, terrazzopadlós 
terem volt. Így itt a Nagy Lakóházhoz hasonló szintel
tolásos megoldás valószínű. Az épülethez csatorna is 
tartozott Ny és K feló1 is (Nagy T. feltárása) . A kutatott 
terület D-i részén mutatkozó kemencemaradványok 
talán egykorúak lehettek az épülettel(?) , ami alapján 
hátul egy gazdasági traktussal (udvarral) számolhatunk. 
Elképzelhető azonban az is, hogy D felé további helyi
ségek is voltak, az MHSZ É-i falának tövében ugyanis 
2007-ben gázcsőfektetés során kisebb É-D irányú fal
csonk és csatornarészlet mutatkozott a ház vonalában. 

A számos ponton általunk is regisztrált égésnyom 
alapján az épületegyüttest - a korábbi megfigyelésekkel 
összhangban - tűz pusztíthatta el, Nagy T. szerint a 3 .  
sz .  közepén. 

LÁNG ÜRSOLYA 

79.  Budapest, I l l .  Csúcs-hegy, Harsány lejtő 
(KÖH Lt998Lt) 
U , V, Ró, Á 
2010. augusztus 9. és szeptember 30. között - a lelónely
hez kapcsolódó korábbi kutatási eredmények alapján 
meghatározott megosztás szerint - régészeti megfigye
lést és 4 helyszínen megelőző feltárást végeztünk a terü
letre tervezett úthálózat és szivárgórendszer területén. 
Az utaknál 7,5 m, a szivárgónál 3 m szélességben volt 
lehetőségünk kutatni, összesen kb. 4700 m2 területen, 
melynek során összesen 138 őskori, római kori és Árpád
kori objektumot tártunk fel. 
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C2 jelű út 
A területet É feló1 határoló Virágosnyereg utcával pár
huzamosan futó, ÉK-DNy irányú úton néhány meg nem 
határozható korú árok, és több sorban húzódó római 
kori szó1őültető gödrök mellett a korábbi ásatások során 
már jelentkező Árpád-kori falu újabb részletét tártuk 
fel. Néhány kisebb gödör és cölöplyuk mellett több sza
badban álló, kisebb kemence került elő a hozzá tartozó 
hamuzógödörrel. Általában csak a platni maradt meg, 
tapasztásukat nem újították meg. Egyetlen nagyobb 
objektum egy három, szájával a közös beásás közepe felé 
tájolt kemencébó1 álló kemencebokor volt. A háromból 
kettő kifejezetten nagyméretű, tapasztott változat volt, 
míg a harmadikat kővel falazták. 

Szivárgó 
A ez jelű úttól DK felé húzódó keskeny nyomvonalban 
őskori (Szilas Gábor meghatározása szerint vaskori) 
gödröt és árkot, kötőanyag nélkül rakott római kerítés(?) 
fal omladékát, és az Árpád-kori falu további részletét 
- szabadtéri kemencéket, tároló- és hulladékgödröket 
találtunk. 

C1 jelű út 
A terület a ez út ÉK felé való folytatásának tekinthető, 
melytó1 a Z006-os ásatási szelvények választják el. Az 
objektumok itt ritkábban jelentkeztek, s két Árpád-kori 
kemencén kívül a meghatározhatóak a római korhoz 
tartoztak. Közülük a legjelentősebb egy földbe ásott 
épület részlete, valamint egy mély hulladékgödör volt. 

MOL védősáv 
A terület délebbi harmadában, a Harsánylejtő utcával 
párhuzamosan futó gázvezeték védőzónájában a csa
tornaátvezetések helyszínén két helyen szondát nyit
hattunk. A területet ÉK feló1 lezáró Solymárvölgyi út 
közelében lévő északabbi szondában egy őskori (Szilas 
Gábor meghatározása szerint neolit) gödör mellett le
letanyag nélküli, de j ellegük alapján valószínűleg újkori 
cölöplyukak kerültek elő. A déli, a szivárgó vonalának 
meghosszabbításába eső szondában nagyrészt leletanyag 
nélküli, egy-két római kori kerámiatöredéket tartalmazó 
árokrészletek és cölöplyukak kerültek elő. 

80. Budapest, I l l .  Gázgyár déli része 
( KÖH 3 3262)  
R, B, Ró 

TÓTH ANIKÓ 

A Z009 nyarán végzett próbafeltárás után az Aquin
cum municipium K-i külvárosára eső terület jelentős 
részének, mintegy 6000 m2-nek megelőző feltárását 
Z010. március Z5. és szeptember 3. között végeztük el. 
A munkaterület teljes hosszában, annak közepén egy 
mély ÉK-DNy irányú természetes mélyedés, árok hú
zódott keresztül. A terület É-i zónájában a természetes 
ároktól ÉK-i irányban erőteljesen emelkedett a térszint. 

Az ÉK-i részen a Gázgyári építkezések, tereprendezés 
során a felső rétegeket legyalulták, így ott régészeti korú 
emlékek nem maradtak meg a homokos altalajban. Az 
É-i zóna mélyebben fekvő részein a kavicsos feltöltés 
alatti sötétbarna, humuszos-homokos felső rétegben 
csak minimális római kori kerámia és építési törmelék 
volt. A kettő közötti középső részen a lejtés oldalában 
fennmaradt elnyúló kisebb teknóben bronzkori kerá
miatöredékek és némi állatcsont került elő. Itt több a 
homokos-humuszos talajban felszínben sötétebb folt
ként jelentkező jelenséget dokumentáltunk, amelynek 
pontos kontúrjai bizonytalanok, ezek nem kizárt, hogy 
cölöplyukak, oszlophelyek. 

A terület D-i részén egy nagyobb ovális mélyedés, 
munkagödör(?) került elő, amely nagy mennyiségű 
bronzkori kerámiaanyagot és némi álltacsontot tartal
mazott. Ettó1 D-re 6 kora bronzkori (harangedény Cse
pel-csoport) hamvasztásos sír került elő. Ezek legtöbbje 
urnasír, amelynek központi urnája körül több kisebb 
edénymelléklet található. 

Ugyanezen a területen 15 csontvázas és 9 hamvasz
tásos római kori temetkezést tártunk fel. A csontvázas 
sírok koporsós, nyújtott helyzetű temetkezések, tájolá
suk É-D-i, valamint néhány K-Ny-i volt. A mellékletek 
között kerámia- és üvegedények, érmek, valamint 
néhány ékszer került elő. Az előzetes eredmények 
alapján a sírok a Kr. u. 3. századra, esetleg a 4. sz. 
elejére datálhatóak. A hamvasztásos sírok között egy 
négyszögletes, feliratos, levágott sírsztélé alja maradt 
meg eredeti helyzetben, amelynek megmaradt legalsó 
sorának szintje jól meghatározta az eredeti római járó
szintet. A hamvasztásos sírok között az egyikben két 
helyi gyártású korsó, valamint egy füstölőtál töredékei 
mellett egy a mai Tunézia területén gyártott applikált 
díszű terra sigillata korsó került elő. 

A temetőrészlet közepén egy trapéz alakú, belülró1 
szabályos falsíkkal pinceszerűen kifalazott építményalap 
által határolva egy felnőtt, egy gyermek és egy kettős 
sír téglákból épített és habarccsal kikent sírkamráját 
találtuk. Mindhárom É-D-i tájolású volt és teljesen ki 
volt fosztva. 

A területen két ovális metszetű É-D irányú római 
kori árok húzódott keresztül, amelynek pontos kronoló
giai viszonya a sírokkal nem tisztázott. A sírok elhelyezke
dése, a humuszos, természetes rétegben talált nagyszámú 
szórvány érem alapján, nem kizárt, hogy délebbi vonala 
mentén egy kisebb forgalmú É-D-i római kori földút 
húzódhatott, de ezt nem sikerült rétegben megfigyelni. 

A területen tehát, egy rézkori objektum és kora 
bronzkori telepjelenségek mellett, egy kora bronzkori 
urnasíros temető található. A feltárt római temetkezések 
minden bizonnyal egy a Gázgyár területének középső 
részén feltárt nagyon sűrű szerkezetű temetőtó1 teljesen 
elkülönülő, Kr. u. Z. sz. végére-4. sz. elejére keltezhető 
sírcsoporthoz tartoznak. 

A három épített téglasírt és az alacsony kőépítmény
alapot esetleges bemutatás céljából megőriztük. 

1 93 
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2010. június 9. és augusztus 13 .  között a 19333 hrsz.-ú 
ingatlanon próbafeltárást folytattunk. A munka során 
DNy-i irányban mintegy 20 m-rel meghosszabbítottuk 
az előző évben megnyitott 09/3-as szondát. A terüle
ten nagyrészt a 20. századi munkák során erőteljesen 
pusztított történeti korú talajréteget csak nyomokban 
tudtunk dokumentálni, és régészeti korú objektumok 
csak a homokos-agyagos altalajban maradtak meg. A leg
korábbi objektumot, egy csak részben kibontott, meg
közelítően K-Ny-i római kori árok jelentette, amelynek 
betöltésében számos kőtörmeléket és habarcsos anyagot 
figyeltünk meg. E fölé a római korban visszatöltött árok 
fölé épült egy két sor szélességű, megközelító1eg É-D-i 
falalapozás, amely úgy tűnt, hogy a szelvényen túl Ny 
felé kanyarodott (apszis?) . A kutatóárok középső részén 
egy K-Ny-i irányú mintegy 1 60 cm hosszú, 320 cm 
széles, párhuzamosan lefektetett cölöpkonstrukció(?) le
nyomatát figyeltük meg. A K-i részen egy melléklet nél
küli, K-Ny-i tájolású, csontvázas temetkezést találtunk. 

A ősz folyamán több nagyrészt még modern ré
tegbe fektetett közmű kiásását kísértük figyelemmel a 
területen. A földmunkák során egy díszítetlen töredé
kes mészkőszarkofágot és két szarkofágfedőt találtunk 
kevert modern rétegben a 2009-es 09/1 és a 09/3-as 
szonda közti területen. December folyamán az egyik 
közműárokban egy K-Ny-i tájolású sérült csontvázas 
temetkezés részletét tártuk fel. 

8 1 . Buda pest, I l l .  Herku les u tca 
(KÖH 76'-l'-1 1 )  
Ró 

LASSÁNYI GÁBOR 

2010. szeptember 10. és október 8. között gázcsőfekte
téshez kapcsolódóan végeztünk régészeti megfigyelést 
és szondázó jelleg(í feltárást az utcában (1 8529/30, 
18549/10 hrsz.) . 

Megállapítottuk, hogy a panelházak környezetében 
a régészeti korú rétegsor 1 ,  70-1 ,80 m mélységig teljesen 
megsemmisült. A gázcsővezeték nyomvonalának mint
egy 160 m hosszú Herkules utcai szakasza csak a régésze
ti rétegsor átvágása árán készülhetett el. A megfigyelés, 
majd az azt követő kvázi-feltárás során megállapítottuk, 
hogy a leló'hely valóban laza beépítettségű, viszont a 
„Hercules villa" közelsége ellenére a vártnál szerényebb 
intenzitású. A réteganyag alapján egyértelműen igazol
ható a 2-3. századi területhasználat. Szinte bizonyos, 
hogy az előkerült épített emlékek - a földbe rakott 
falalapozások és egy többrétegű úttest is - a középső 
császárkori horizonthoz rendelhetők, azonban ezek 
egyértelmű kronológiai besorolása és régészeti kon
textusba helyezése a feltárható terület keskeny volta, 
valamint a kísérő leletanyag hiánya miatt nem volt 
lehetséges. 

A területhasználat jellegének 4. századi megvál
tozásáról három csontvázas temetkezés tanúskodik. 
Az 1. sír a Herkules utcáról a Bogdáni út 8/C irányába 

leágazó mellékvezeték árkában került elő. A hanyatt 
fekvő, nyújtott testhelyzetű csontváz combcsontjának 
alsó részét, térdkalácsát és lábszárcsontjainak felső 
végét a munkagép kanala kiszakította. Miután az adott 
helyszínen szélesítésre nem volt mód, csak a sír helyzetét 
dokumentálhattuk, az objektumot magát kibontatlanul 
hagytuk. A végtagcsontok elhelyezkedésébó1 annyit 
mégis megállapítottunk, hogy a testet Ny-K-i irányba 
tájolták, legjobb esetben részlegesen épített sírba, de 
sokkal valószínűbb módon inkább földsírba, esetleg 
ferculumra vagy koporsóba fektették. A markológép 
beavatkozását leszámítva a sír bolygatatlannak t(ínt. 

Az ÉNy-DK tájolású 2. sír a Herkules utca burkolata 
alatt került elő. A közműárokba eső, ÉNy-i vége három 
nagyméret(í (0,42x0,59 m) , rövidebb élére állított, pe
remével kifelé fordított tegulából állt. A sírláda végét 
egy negyedik tégla fedte le, amelyet eredeti helyéró1 
Ny felé eltoltak. Az úttestben való szélesítés után derült 
csak ki, hogy a sírláda K-i fele hiányzik, azt azonban nem 
lehetett eldönteni, hogy a hiányzó elemek a sírrabláskor 
kerültek ki a helyükró1, vagy eleve csak a fej feló1i oldalt 
védték a fülkeszerűen kialakított tegulákkal. A sírláda 
aljkiképzésének befejezetlensége az utóbbi eshetőség 
mellett szólhat. A fej és a törzs alá egy-egy, az oldalfalak
hoz használt tégláklrnl méretben megegyező, peremmel 
lefelé fordított tegulát fektettek, a lábak viszont a sírgö
dör altalajban kialakított, burkolatlan végébe nyúltak. 
A sírgödör É-i kontúrját a fedőtégla szintjében egy sor 
törtkővel rakták ki, a Ny-i és D-i oldalon viszont ennek 
a törekvésnek csupán a kezdeménye volt felismerhető. 
Lehetséges az is, hogy a kősor sosem ért teljesen körbe, 
megszakadása mégis inkább a sírrablók buzgalmára 
vezethető vissza. A fejet védő tegulafülke és az É-i 
kősor viszonylagos sértetlensége arra utal, hogy a rab
lók D-i irányból, a törzs feló1i oldalon ástak rá a sírra, 
amelyben a sarokcsontokon, és az arrébb lökdösött, 
hosszú alsó végtagcsontokon kívül alig maradt valami. 
A beavatkozás során semmisülhetett meg a kősor DNy-i 
vonulata is. A sírban viseleti tárgyat nem találtunk. 
Talán mellékletnek szánták II .  Constantinus caesar 
333-335 között vert kisbronzát (RIC 351) ,  amelyet a fej 
alatti tegula egyik kráterszerű kipattogzásába simulva 
találtunk meg. Sírba kerülésének módja pontosan nem 
rekonstruálható, mindenestre a betemetkezést a tég
laláda visszatöltésében talált, II. Constantius 337-340 
között vert, kopott kisbronzával (RIC 91) együtt Nagy 
Constantinus halála (337. május 22.) utánra keltezi. 
(Feltéve, hogy a késóbbi érme nem a rabláskor került 
a sírba.) A sírláda építéséhez használt tegulák közül 
kettő jelöletlen, négy viszont a legio II Adiutrix bélyegét 
hordozza magán. Érdemes megemlíteni, hogy a négy 
bélyeg mindegyike külön típust képvisel. 

A 3. sír az elóbbitó1 néhány méterrel északabbra ke
rült elő, ugyancsak az úttest alatt. Annak ellenére, hogy 
a Ny-i rövid oldalt és erre meró1egesen az É-i hosszoldal 
kezdetét egy-egy kó1ap határolta, egyszerű földsírról 
beszéfüetünk csupán, amelynek sem további oldal-, sem 
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fedó1apja, sem aljkiképzése nem volt (leszámítva egy 
0,265x0, 15 m-es tegula sine marginibus töredéket, ame
lyet talán az oldalfal folytatásának szántak) . A részleges 
kó1ádasírt hasonló alapossággal rabolták ki, mint ahogy 
tették azt a téglasír esetében. A sírgödörben hagyott 
medence-, kereszt- és combcsontok helyzete alapján 
Ny-K-i tájolás feltételezhető. Melléklet, viseleti tárgy, 
vagy bárminemű, akár betöltésbó1 származó, post quem 
datálást elősegítő lelet nem került elő. 

A sírok irányítása megfelel a Kaszásdűlő, Raktárréti 
temető, a Bogdáni út - Meggyfa utca közötti szórvány
betemetkezések, és a „Hercules villától" D-re húzódó sír
csoportok fóbb tájolási irányának. A tégla- és kó1ádasírok 
a késő római temetőkben gyakorinak számítanak, igaz, a 
Raktárréti temető kései periódusában a viszonylag ritkán 
alkalmazott sírtípusok közé tartoztak, de párhuzamaik 
ott is kétségkívül megtalálhatók. 

BUDAI BALOGH TIBOR 

8 2 .  Budapest, I l l .  Monostori út 1 5 . 
( KÖH 32 597)  
Ró 
2010 .  szeptember 28-án végeztük a fenti területen 
a régészeti megfigyelést. A saroktelek az aquincumi 
polgárvárostól É-ra, a Római Camping közvetlen D-i 
szomszédságában található, azaz a vízvezetéktó1 néhány 
1 0  m-re K-re. A telken meglévő épület bővítéseként 
sávalapozással könnyűszerkezetű garázs épül. Az 50 
cm széles és átlagosan 80-90 cm mély sávalapban a 
felső, kb. 30 cm vastag sötétbarna földréteg alatt 40 cm 
vastagságú, szürkés, vízköves-homokos réteg követke
zett, sok csigával és szórvány római teguladarabokkal, 
ill. nagyobb vízkő-konglomerátumokkal. A mélyítés a 
legtöbb ponton itt meg is állt, a sávalap ÉNy-i sarkánál 
azonban - a jelenlegi járószint alatt kb. 1 m mélyen -
elérték egy barnás, részben szintén vízköves, de már 
kevés római épülettörmeléket (patics, mészszemcsék) 
tartalmazó réteg tetejét, amiben megálltak. 

A rétegsor meglétét a közeli római kori vízvezeték 
magyarázza: a vízvezeték használaton kívülre kerülése 
után a területen állóvizek keletkeztek (lásd pl. Szentend
rei út 141„  Pók-Nánási-Városfal utcai területek) , ezek 
nyomai a sok csigát tartalmazó, vízkőporos rétegek. Ezek 
alatt pedig már valószínűleg a római kori kultúrréteg 
következik. 

A kivitelezés során a feltehetően már római kori 
kultúrréteg tetején álltak meg, régészeti objektum nem 
mutatkozott. 

LÁNG ÜRSOLYA 

83 .  Budapest, I l l .  Mókus u tca - Perc u tca 
( KÖH 764 4 3 )  
Kö 
2010.  június 29. és július 27. között régészeti megfi
gyelést végeztem a két utca találkozásánál, gázvezeték 

cseréjéhez kapcsolódóan. A vezeték a régi nyomvonalon 
haladt, új területen nem végeztek földmunkát, így csak 
az árok oldalfalában lévő jelenségeket figyelhettük meg. 

A visszatöltésbó1 felszínre került egy faragott közép
kori kő (vízköpő részlete) ,  amely feltehetően a közelben 
lévő klarissza kolostorhoz köthető. A Mókus utcai szaka
szon a meglévő gázvezeték árkának oldalfalában látható 
volt egy égett rész 130 cm-re a felszíntó1 (vélhetően egy 
gödör betöltésében) . Leletanyag nem került elő beló1e, 
elhelyezkedése alapján középkorinak gondolhatjuk. 

A kivitelezés Perc utcai szakaszán egy ÉNy-DK 
irányú fal csonkjai kerültek felszínre, melyet a vezeték 
fektetésekor vágtak el. Alul törtköves, felső része téglá
ból falazott, mészhabarccsal. 

84.  Buda pest, I l l .  Nánási út 3 .  
( KÖH 76489) 
U, LT, Ró 

p APP ADRIENN 

2010. július 26. és augusztus 17 .  között szondázó feltá
rást végeztünk a 23779/5 hrsz.-ú ingatlanon. Közvetlen 
közelében 2005 folyamán egy 2-3. századi kőépület 
maradványai, egy kora római Spitzgraben, több az épít
ménynél késóbbi mészégető kemence, valamint néhány 
ismeretlen korú csontvázas sír került elő. A kora római 
kori árok betöltésének tetején talált [FRIG] ERIDVS [VP 
DVX - - -] bélyegű tégla alapján az ásató egy katonai 
létesítmény közelségére gyanakodott. 

A telek K-i, azaz Római parti végében a tulajdo
nos mélygarázzsal ellátott társasház építését tervezte. 
A kutatóárkot K-Ny-i irányban húztuk meg a leendő 
házalap D-i térfelén. Szélessége a jelenlegi beépítettség 
(még álló csónakház) miatt nem haladhatta meg a 2,5 
m-t. Rétegtani szempontból a terület nem bizonyult 
különösebben bonyolultnak. 

Az árok közepén egy késő római burgus maradvá
nyai kerültek napfényre. Az eddig ismeretlen torony 
az Ulcisia 6 (Kossuth Lajos üdülőpart 21 .) és a feltéte
lezett Ulcisia 7 (Gázgyár) őrtornyok közötti szakaszon 
helyezkedik el, elóbbitó1 mintegy 1000 m-re D felé, a 
másiktól körülbelül 350 m-re É-i irányban. Habarcsba 
rakott alapfalai 2,5 m szélesek, és 1 ,5 m mélyek. Hosszú 
szakaszokon több kősornyi magasságban állt a sóderes 
habarcsba rakott 1 ,6 m vastag felmenőfal. A falazás 
típusa opus incertum, de a falsíkokon helyenként felis
merhető a kváderfalazás szándéka. Változó térközönként 
lapos téglasorok lefektetésével egyenlítették ki a lokális 
pontatlanságokat. A falakat nem vakolták, csak a fuga 
anyagát kenték szét a kövek felületének jó részén. Mind 
a külső, mind a belső falsík több helyütt kormozódott. 
Teljes hosszúságában csak az É-i falat sikerült feltárni, 
ennek hossza meghaladja a 19 m-t, a K-i és Ny-i belső 
falsíkok egymástól mért távolsága 1 6  m. 

A burgus földszinti részét sárga agyaggal döngölték 
le, amelynek késóbbi megsüllyedéseit építési törme
lékkel (talajanyaggal kevert, apróra zúzott tegulával) 
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javították. A sárga járószintbó1 több, késő római kis
bronz került elő. A járószint sok helyütt vörösre égett, 
kormos, faszenes volt. Minden jel szerint az építményt 
felgyújtották, az emeleti födémek és a tetőszerkezet 
a földszintre omlottak. Az omladékrétegbó1 számos 
bekormozódott bélyeges tégla került elő, amelyeken 
kivétel nélkül Frigeridus vp dux és Valentinus tribunus 
neve olvasható. A burgus működési idejébó1 egyéb lelet 
nem került elő (leszámítva a padlószintbó1 származó 
érmeket) , a feltárt körülbelül egyötödnyi rész isme
retében úgy tűnik, hogy a létesítményt a felgyújtás 
előtt kiürítették. Egyelőre a bélyeges téglák jelentik az 
egyetlen kronológiai fogódzót, ezek alapján a torony 
építési ideje Frigeridus dux (371-373/374) hivatali 
idejére tehető, nagy valószínűséggel a 371-372. évekre, 
amikor a Dunakanyarban is több hasonló méretű burgus 
épült a professzionális építőcsapat, a legio I Martia egy 
különítményének közreműködésével. 

A sárga padlószintet több helyütt átvágtuk, ennek 
során tűzrakóhelyeket és szemetesgödröket találtunk. 
Utóbbiakból késő római mázas kerámia és törött vasszer
számok (sarló, kasza, horoló, kaparó, kampó) kerültek 
elő. A padlószint alatti késő római jelenségek az építke
zést közvetlenül megelőző, előkészítő munkálatokkal, ill. 
magával az építkezéssel állhatnak kapcsolatban. 

A Nánási úti burgus méretei alapján nem a Római 
part eddig ismert őr- és jelzőtornyaival áll rokonságban, 
hanem egyebek mellett a Visegrád-Lepence, Leányfalu 
és a földrajzilag legközelebb eső Budakalász, Luppa-csár
da lelónelyen feltárt késő római katonai objektumokkal. 
A leányfalui-típusú tornyokat egy vékonyabb kerítőfal 
és azon túl árokrendszer védte. Esetünkben a vizsgált 
terület kicsinysége miatt sem a kerítőfal, sem pedig az 
árokrendszer nem kerülhetett elő. Ezek feltérképezésére 
földradarral tettünk kísérletet, azonban a talaj jelenlegi 
víztartalma, túltelítettsége átmenetileg ellehetetlenítette 
a vizsgálatot. 

A területet a kora római korban több, egymással 
nagyjából párhuzamosan futó, É-D-i árok tagolta. 
Magasabb térszínen keskenyebb, a part menti részen 
szélesebb árkok futottak. Ezek az erődépítéskor feles
legessé váltak, betöltötték őket, egyebek mellett törött 
Frigeridus névbélyegzős téglákkal is. Gyaníthatóan a 
burgus földszintjének döngölt sárga agyagpadlója is az 
alatta futó árkok elégtelen, nem tömörített visszatöltése 
miatt süllyedt meg időró1-időre. 

A római kort megelőző időszakokra vonatkozóan vi
szonylag kevés információt gyűjtöttünk, mert a tornyon 
kívül nem mélyültünk a kultúrszintbe, a tornyon belül 
pedig csak a szükséges mértékben vágtuk át a burgus 
j árószintjét. Annyi azonban így is bebizonyosodott, 
hogy a terület korábban kelta és neolit kori használat 
alatt is állt. A római kor korábbi időszakában egyébként 
csonkították a terepfelszínt, a kultúrszint nagyobb szer
vesanyag-tartalmú felső részét lehúzták, és a közeli, 2-3 . 
századi kőépület körül terítették szét. 

Ami a kőépületet illeti, az a Valentinianus-kori 
burgus építésekor már kb. egy évszázada nem üzemelt. 
A mészégető kemencéket nyilván azért telepítették 
oda, hogy a felhagyott épület falaiból kitermelt mész
kő is a burgus építésének hatalmas mész-szükségletét 
fedezhesse. 

A burgus ÉNy-i sarkát a 1 1 .  században az alapokig 
visszabontották, ahogy erró1 a kövek közé került Orse
olo Péter érme tanúskodik. Az újkorban számtalanszor 
átvágták, visszabontották, sőt É-i falába két közműárkot 
is belevéstek. 

BUDAI BALOGH TIBOR 

85 .  Budapest, I l l .  Záhony u tca 1 0. 
( KÖH 3 1 505 )  
Ró 
2010. április 29-én lakossági bejelentés nyomán men
tünk ki a területre, ahol gázcsőárok kialakítás folyt. 
A munkát nem jelentették be, a munkaterületen senki 
sem tartózkodott. A gázcsőárkot láthatóan egy korábbi 
cső kiváltására áshatták. Ennek megfelelően az É-D-i 
irányban meghúzott, kb. 50-60 cm széles és átlagosan 
1 ,3 m mély árok D-i részében a visszatöltés volt látható. 
Észak felé már a termett, sötétbarna talajt is elérte a 
mélyítés, felette feltöltés volt. Az É felé néhol már 1 ,5 
m mély árokban, vagy metszetében ugyan régészeti 
jelenség nem látszott, de a kidobott földben több kisebb 
és 1 nagyobb tegulatöredéket figyeltünk meg. A terület 
régészetileg védett, az aquincumi polgárváros K-i szegé
lyén található, a tegulák jelenléte is épületmaradványok 
közelségére utal. 

86. Budapest, Xl .  Építész u tca 
(KÖH 730Li 3 )  
B 

LÁNG ORSOLYA 

Csatornaépítéshez kapcsolódóan megelőző feltárást 
végeztünk 2009-ben az Építész utcában, ahol a Karcag 
u. és Fegyvernek u. közötti szakaszon korai és középső 
bronzkori telepobjektumok kerültek elő. 

2010 tavaszán az Építész utca további szakaszán, 
a Fegyvernek u. és a Fehérvári út között folytatódott 
a csatornaépítés. Ezen a szakaszon a bronzkori telep 
objektumai már nem jelentkeztek, csupán szórványosan 
került elő néhány középső(?) bronzkori kerámia. 

BESZÉDES JózsEF 

87.  Budapest, Xl. Mezőkövesd u tca 1 -3 .  
( KÖH Li 2 763 )  
U , R, Ró 
A régészetileg védett telken ( 43767 /5 hrsz.) lakópark 
építéséhez kapcsolódóan megelőző feltárást végeztünk 
2010. április 7. és június 1 6. között. 
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A feltárás alá vont munkaterület É-i része (I. ütem 
területe) régészeti szempontból meglehetősen lepusztult 
volt, sok újkori bolygatással, közműárokkal. Északnyu
gati részén egy korábbi tereprendezés a humuszréteg 
jelentős részét elpusztította, az altalajba mélyedő régé
szeti jelenségeket korábban egy épületalap kiásásakor 
bolygatták meg jelentősen. Ennek ellenére az I. ütem 
munkaterületének ÉNy-i részében, ill. a II .  ütem É-i 
sávjában, összefüggő területen, a Duna egykori árte
rébó1 kiemelkedő alacsony szárazulaton, két korszak 
régészeti jelenségeit sikerült megfigyelnünk. A kultúr
réteg maradványának eltávolításakor elszórtan középső 
neolit kerámiatöredékek kerültek elő, amelyek a DVK 
fiatalabb, ún. zselízi-időszakát képviselték. A 100,30 
mBf. magasságnál j elentkező altalajban 12  különböző 
méretű gödörobjektumot, valamint 2 keskeny árkot, és 
elszórtan elhelyezkedő oszlophelyek nyomait tudtuk 
megfigyelni. Az objektumok többsége lelet nélküli volt, 
vagy minimális neolit kerámiatöredéket tartalmazott. 
Két gödörben, újkőkori kerámiatöredékek mellett, a 
középső rézkor időszakába tartozó leleteket is találtunk. 
Mindkét gödör alaktalan, egyenetlen aljú, betöltésükbó1 
a viszonylag nagy mennyiségű vessző-, ill. áglenyomatos 
paticstöredék mellett rendkívül kevés kerámiatöredék 
került elő. Az egyébként igen gyér leletanyagból egy 
kóbó1 pattintott késpengét kell kiemelnünk. 

A középső rézkor időszakát j ellemző, rendkívül 
kevés kerámiatöredék problematikussá teszi a kelte
zést a viszonylag gazdag leleteket tartalmazó neolit 
kultúrrétegbó1 esetlegesen bekeveredő, csupán egy-két 
neolit kerámiatöredéket tartalmazó, vagy lelet nélküli 
objektumok esetében. Ez mondható el az elhelyezkedé
sük alapján vélhetően földfelszínre épített épületekhez 
tartozó oszlophelyeknél is, ugyanis ilyen szerkezetű épít
ményeket mindkét korszakból ismerünk. A konstrukciós 
elemek jellegzetességei alapján a felület ÉNy-i részén 
csoportosuló nagyobb méretű oszlophelyek jobbára 
az újkőkorra jellemzőek, míg az É-D-i irányú, egykor 
talán összefüggő keskeny árkok, valamint a II. ütem É-i 
területén talált kisebb cölöplyukak inkább a középső 
rézkor időszakához kötődhetnek. Nem egyértelmű a II. 
ütem É-i sávjában feltárt kisméretű gödörobjektumok 
egyikében eló"került temetkezés keltezése sem. Az ovális 
sírgödörbó1 egy kisgyermek Ny-K-i tájolású, rossz meg
tartású, melléklet nélküli csontvázának maradványait 
(koponya- és hosszúcsontok) tártuk fel. 

A neolit kerámia jelenléte minden bizonnyal a 
munkaterület Ny-i szomszédságában, a Fehérvári út 
202. sz. alatt 2004-ben napvilágra került neolit (Zselíz) 
településsel hozható összefüggésbe, esetleg annak K-i 
perifériáját jelezheti. Ettó1 K-re, az I. ütem K-i felében 
megtelepedésre utaló nyomokat már nem találtunk. 
Középső rézkori megtelepedés nyomairól eddig nem 
tudtunk a Mezőkövesd utca környékén, de a Duna egy
kori árterét kísérő szárazulatokon már több lelónelyen 
váltak ismeretessé hasonló korú telepn yomok. A korszak 

igen gyér hagyatéka területünkön rövid ideig tartó 
megtelepedésre utal. 

A fentiektó1 elkülönülten, a terület D-i részén (II. 
ütem D-i része) ,  átlagosan 99,500 mBf. magasságnál, 
a késő rézkori badeni kultúra öt, különböző méretű 
gödörobjektuma, valamint egy római kori földkút 
került elő. A legnagyobb méretű késő rézkori gödör 
bőséges, j ellegzetes kerámiaanyagot tartalmazott a 
badeni kultúra klasszikus fázisából. Ugyancsak innen 
néhány pattintott kőeszköz és egy félig kész csiszolt 
kóbalta töredéke is eló"került. Az objektum É-i részében 
csoportosulva nagyobb méretű köveket, egyebek mellett 
különböző nagyságú őrlőkőtöredékeket bontottunk 
ki, közöttük kerámiatöredékekkel. Egy további gödör 
betöltésének felső rétegében egy valószínűleg kaviccsal 
alapozott kemence bedobott maradványait planírozták 
el. A település feltárt területén összességében feltűnő az 
állatcsontok hiánya, a gödrökben az említett leleteken 
kívül csak kevés kagylóhéj volt. 

A terület fekvése alapján a badeni kultúra telepü
lésének előkerülése nem meglepő. Elképzelhető, hogy 
területünkön a Kitérő útnál legutóbb 2004-ben kutatott 
késő rézkori település É-i szélét sikerült lehatárolnunk. 

A feltárás egyetlen római kori objektumát a fenti
ekben érintett földkút jelentette, amely az albertfalvi 
auxiliáris vicus Ny-i, ÉNy-i peremzónájához tartozott. 
Az agresszív talajvíz miatt a kútakna betöltését csupán 
1 ,5  m mélységig tudtuk kiszedni, így a feltételezhető fa 
kútbélések szintjéig már nem tudtunk lejutni. A lelet
anyag szegényes volt: egy örló'kő, néhány imbrex- és 
vasszegtöredék valamint jellegtelen provinciális kerámia 
került elő csupán. 

BESZÉDES JózsEF - M. VIRÁG ZsuzsANNA 

88. Budapest, Xl .  Október 2 3-dika útja 
( KÖH 7 5 2 2 5 )  
Ró 
Az út Budafoki út és Bercsényi utca közötti szakaszán 
(hrsz. :  4190/1 ;  5276) újonnan létesítendő főgyűjtőcsa
torna sajtolóaknáihoz kapcsolódóan a Budapesti Történe
ti Múzeum régészeti megfigyelést végzett 2010. február 
9. és március 1 0. között. A 35. szám előtt létesített 6x5 m 
kiterjedésű sajtolóakna területén 3 m körüli mélységben 
kora császárkori gödörobjektum (lakógödör?) részlete 
került elő. A hosszúkás, ovális formájú objektum be
töltésébó1 S-profilú kerámiatöredékek, kézzel formált 
dák jellegű edény és provinciális római házikerámia 
került elő. 

A feltárt objektum a lágymányosi kora császárkori 
(Kr. u. 1-2.  századi) település DK-i pereméhez tartoz
hatott. 

BESZÉDES JózsEF 
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89. Budapest, XXII. Növény u tca csomópont 
( KÖH 3 3 36Li ) 
U , B, Ró, A, Kk 
A Budapesti Történeti Múzeum Ős- és Népvándorlás 
kori Osztálya 2010. május 4. és november 2. között 
elvégezte az MO déli szektor építéséhez kapcsolódó 
csomópont régészeti feltárását. Az átvizsgált 18 634 m2-
nyi területen 5 régészeti korszak 1 406 objektumát 
dokumentáltuk. A kutatás alapvetően két nagyobb 
munkaterületre tagolódott, melyeket a 6. sz. út és a 
Budapest-Martonvásár-Székesfehérvár vasútvonal 
választott el egymástól. 

A beruházás ütemezéséhez igazodva a Duna feló1i 
oldalon, azaz a Növény utca „B" területen (Budafoki 
út-Növény utca-Duna folyó-Gyümölcs- és Dísznövény
fejlesztési Termelő Vállalat egykori telephelye által hatá
rolt terület) kezdtük el a kutatást, ahol a tervezett ívelten 
visszakanyarodó lehajtó és az azt kísérő árvízvédelmi 
töltés épül. A szabálytalan hatszögű alakú területen 27 
db 2x5-100 m-es szondaárokkal összesen 1 120 m2-en 
vizsgáltuk meg a régészeti intenzitás mértékét. A terület 
D-i harmadában nem mutatkoztak régészeti jelenségek, 
viszont a többi területrészen változó intenzitású régésze
ti fedettséget tapasztaltunk, ahol a megelőző feltárást a 
június-augusztus hónapokban végeztük el. 

A terület Ny-i harmadában, egy ÉK-DNy irányban 
nagyjából egyenes vonalban futó, V-keresztmetszetű, 
háromszorosan, néhol négyszeresen megújított, vél
hetően népvándorlás kori árokrendszert tártunk fel, 
melyet K-i oldalán egy 6-8 kisebb párhuzamos, de 
szabályos távolságokban íveket leíró vonalvezetésű 
árokból álló struktúra kísért. Az árkok kevés kézzel 
formált, hullámvonalas kerámiatöredéket, tegulatöre
déket, bizonyos szakaszokon nagy mennyiségű követ 
tartalmaztak. E rendszerre meró1eges ÉNy-DK irányú, 
részben keresztező, részben belekötő, bizonytalan korú 
árkokat is dokumentáltunk. 

Az árokrendszer K-i oldalán a kevésbé intenzív 
területsávban egy melléklet nélküli nyújtott csontvázas 
sírt tártunk fel. 

A kutatási terület K-i felén, az árokrendszertó1 mint
egy 60 m-re egy összetett, szuperpozíciókat mutató, két 
tömbbó1 álló késő avar településrészlet került napvilágra: 
18  félig földbe mélyített, oldalukba vájt, vagy kőbó1 ra
kott kemencés veremház, tárológödrök és több ÉK -DNy 
irányban futó, gödrökkel szabdalt árokrendszer. Az 
egyik ház sarkában lévő kó1ádás kemence tűzterében a 
fűtéssel összefüggésben felhalmozott, kormos felületű 
dunai görgeteg-kavicsokat is in situ dokumentálhattunk. 
Több házban figyeltük meg ágasfák nyomait, valamint a 
sarokban kialakított lépcső maradványát. Az objektumok 
többségének betöltése 7-8. századi avar leletanyagot 
(hullámvonaldíszes kerámiatöredéket, sütónarang-töre
déket, tegulát stb.) tartalmazott, néhány gödör azonban 
egy kis intenzitást mutató újkőkori település részét 
képezhette. A két, egymástól 40 m-re lévő területrészen 
tömörülő avar települési jelenségek közötti dombhát 

nagy felületű tereprendezésre, homokbányászásra utaló 
nyomokat mutatott, így valószínűsíthető, hogy a két 
házcsoport egykor összefüggő településrészhez tartozott. 
Az árokrendszer gyér leletanyaga, valamint a települési 
objektumokkal való szuperpozíciójának hiánya miatt a 
két eltérő típusú jelenségcsoport összetartozása, és ez
zel összefüggésben az árokrendszer funkciója egyelőre 
kérdéses. 

A terület K-i harmadában, a keletebbre fekvő avar 
települési tömb D-i szélén késő bronzkori hamvasztásos 
urnasírok erősen bolygatott maradványai kerültek elő, 
míg a terület ÉK-i végében késő középkori árokrészletet 
dokumentáltunk. 

A feltárás során a következő topográfiai megállapí
tásokat tehettük. Az avar település és a késő bronzkori 
temető valószínűleg KÉK és DDNy irányban, a hárosi 
Kis-Duna ág mentén húzódhatott, a település Ny-i széle 
esett ásatási területünkre. A középkori és bizonytalan 
korú, ÉK-DNy-i és arra meró1eges árokrendszerek kissé 
eltérő tájolással egy az ásatási területünktó1 D-i, É-i és 
Ny-i irányba húzódó struktúra részei lehettek. 

A Növény utca „A" területen (Nagytétényi út-Bu
dapest-Pusztaszabolcs vasútvonal-Elmű Rt. Rózsakert 
transzformátor állomása-Fővárosi Vízművek telephe-
1 ye-Növény u tea-Budapest-Marton vásár-Székesf e
hérvár vasútvonal-Fővárosi Csatornázási Művek telepe 
által határolt területrész) , a csomópont Nagytétényi 
úti lehajtójának és a 6. sz. útba történő átkötésének 
nyomvonalán májusban kutattunk. A Nagytétényi 
úttal párhuzamos Ny-K irányú nyomvonalszakasz K-i 
részén, valamint a Növény utca Ny-i oldalán a középső 
neolitikus dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrájának 
eddig még nem ismert települési helyét találtuk meg. 
A szükségessé vált megelőző feltárást a földmunkával 
érintett nyomvonalszakaszon július 7. és november 2. 
között végeztük el. A közel 7000 m2-en kutatott DVK 
település területén 1040 régészeti jelenséget doku
mentáltunk, amelyek közül előzetesen 1 028 az újkőkor 
időszakára keltezhető. A lelónely a korábbi építkezések 
következtében jelentős mértékben pusztult. 

A geomorfológiai és rétegtani megfigyelések szerint 
az újleó1eori település egy mára már erőteljesen lepusztult, 
Ny-i és D-i irányba enyhén lejtő alacsony kiemelkedésen 
helyezkedett el. A vasútvonal és a Növény utca által 
határolt sarokrészen megfigyelt ÉK-DNy irányú, erodált 
neolit leletanyagot tartalmazó természetes mélyedés 
az újkőkori település természetes határát jelenthette. 
Ettó1 D-re, a kőzetlisztes, agyagos altalajt felváltó ho
mokosabb területen újkőkori települési j elenségeket 
már nem észleltünk. 

A település legintenzívebb része a Nagytétényi úttal 
párhuzamosan, ívelten futó Ny-K-i irányú nyomvonal
szakasz K-i részén, valamint a Növény utcai becsatlako
zásnál lévő háromszög alakú területen jelentkezett, ahol 
összesen 1 1  oszlopos szerkezetű épület részletét sikerült 
azonosítanunk. A települési jelenségek között több 
esetben is felismerhető szuperpozíciók a települési hely 
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huzamosabb időn keresztül vagy több fázisban történő 
használatára utalnak. A jellemzően 5-5 oszlopsorból 
álló épületek átlagosan 7-8 m szélesek voltak, azonban 
a nyomvonalra meró1eges, megközelító1eg ÉNy-DK 
tájolású házalapokat több esetben csak oszlopsor, ill. 
sarokrészletek jelezték. A töredékesség ellenére is jól 
felismerhetők a korszakra jellemző alaprajzi, szerkezeti 
sajátosságok. A házak külső oszlopsorával párhuzamo
san haladó szokványos hosszanti árkok megfigyelésére 
csak néhány esetben volt lehetőség. Településszerkezeti 
szempontból jelentős eredmény, hogy a Ny-K irányú 
nyomvonalszakaszon feltárt épületek egymástól nagy
jából azonos távolságra helyezkedtek el, míg a házaktól 
kissé elkülönülten összesen négy jelentős kiterjedésű 
gödörkomplexumot, ill. komplexumrészletet tártunk 
fel. Említést érdemel az egyik épület DK-i oldalán elő
került zsugorított testhelyzet(í csontváz, valamint több 
tüzelőgödör mellett egy műhelygödör, oldalában két 
bevájt földkemencével. 

A lelőhely valamennyi eddig feltárt objektuma 
a DVK fiatalabb, azaz kottafejes, ill. zselízi időszakát 
képviseli. A leletanyagban az edénytöredékek, a kü
lönösen sok orsógomb és néhány nehezék mellett 
egy idol töredékét, és több arcos edény darabját kell 
kiemelnünk. A szerszámkövekben, különösen őrlőkö
vekben viszonylag gazdag leló11elyen a kőeszközöket 
kisebb számú radiolarit- és obszidiánpenge képviselte. 
A csiszolt kőeszközök többsége törött állapotban került 
a gödrökbe. 

Az MO Növény utcai lehajtójának („A" terület Ny-i 
széle) régészeti szondázása során a mai Nagytétényi út
tal párhuzamosan, tó1e alig 3-4 m-rel K-re, egy mintegy 
40 m hosszan követhető, egyenes vonalú, sóderréteggel 
borított kövezett felület került napvilágra. A kutatás je
lenlegi állása szerint e jelenséget, topográfiai szituációja, 
szerkezete és leletanyaga alapján a római limesúttal 
azonosíthatjuk. A feltárt útszakasz Ny-i (Nagytétényi 
út feló1i) oldalán változó szélességben hiányoztak az 
útalapozás kövei, míg K-i, épségben megmaradt szélét 
egyenes vonalban lerakott nagyobb mészkövek alkot
ták. Az útfelület legnagyobb szélessége 260 cm-t tett 
ki, de a kavicsozás nyomai alapján eredetileg legalább 
4 m-es lehetett és K-ről sekély mélységű többszörös 
árokrendszer kísérte. A limesúttól D-i irányban előke
rült másik bolygatott szélű köves felület interpretálása 
egyelőre kérdéses. 

A Nagytétényi úti lehajtó nyomvonalának középső 
szakaszán két párhuzamosan futó, ÉK-DNy irányú, 
középkori leletanyagot adó árok is előkerült. Vélhetően 
hasonló korú, ill. fiatalabb, egymást vágó különböző ár
kokat a Növény utcai becsatlakozónál nyitott felületen 
is feltártunk. 

SZILAS GÁBOR - M. VIRÁG ZSUZSANNA -
BESZÉDES JózsEF 

90. Budapest. XXIII. Északi határ - Grassalkovich út  
- vasútvonal - Erzsébet utca á l ta l  határolt terület 
(KÖH 66796) 
Sza? 
A kerületi önkormányzat az M5 autópálya-Vecsési 
út-Nagykőrösi út-Szentlőrinci út által határolt, keres
kedelmi céllal hasznosított terület településrendezési 
eszközeit módosítatta. Az ehhez készített örökségvédel
mi hatásvizsgálat során felmerült a jelenleg már részben 
beépített, kereskedelmi célra hasznosított területnek a 
régészeti érintettsége. A helyszíni bejárás során 2010 
tavaszán megállapítottam, hogy a tervezési területen 
a régészeti lelónely felszíni nyoma ma már nem figyel
hető meg, ami elsősorban az autópálya csomópont és a 
bevásárlóközpont létesítéséhez kapcsolódó tereprende
zéssel magyarázható. A vizsgált területet jelenleg több 
vízelvezető árok szeli át és vastag, építési törmelékkel 
szennyezett feltöltés található rajta, amelyet a kiszállás 
alkalmával gyep borított. Nem zárható ki, hogy a feltöl
tés alatt még érintetlen régészeti objektumok lehetnek, 
de ez a felszíni megfigyelésekkel nem állapítható meg, 
a kérdés tisztázása csak próbafeltárás révén lehetséges. 

TANKÓ KÁROLY 

9 1 .  Budapest, XXIII. Soroksár, Rétek-dűlő IV. 

( KÖH 3 3368) 
B, Szk, LT, Sza, N 
2010. június 22. és szeptember 30. között végeztük a MO
BP-007 jelű leló11ely megelőző feltárását a 196330/6-7 
hrsz.-ú ingatlanokon. A lelónely nagy kiterjedése miatt 
(58 OOO m2) a feltárást 48 szonda nyitásával végeztük el. 

A leló11ely a soroksári vizenyős rétekbó1 kiemelkedő 
két homokdombon terül el. Az autópálya nyomvonalát 
egy az 1970-es években telepített erdőn keresztül jelöl
ték ki. Az erdő telepítése során a dombok és a köztük 
húzódó elmocsarasodott, helyenként mintegy 3 m 
mélységű iszappal teli egykori patakmeder szintkülönb
ségét a dombok tetejének ledózerolásával egyenlítették 
ki. A feltárás során előkerült szórványos leletek (kerámia 
és őrlőkőtöredékek) és objektummaradványok alapján 
arra lehetet következtetni, hogy ezen természetátala
kítási munkák a szkíta temető mellett más régészeti 
objektumokat is érinthettek. 

A lelónely DNy-i végén nyitott szelvényekkel si
került a 2009-ben a területhez közvetlenül csatlakozó 
BP-008 jellí lelónelyen feltárt szkíta temetőrészlet ki
terjedését a harmadik, ÉNy-i irányban is lehatárolnunk. 
Mindössze egy hamvasztásos, és egy csontvázas gyer
meksír került elő, azonban a temető ÉK-en feltehetó1eg 
tovább húzódik a megmaradt erdős terület alatt. 

A leló11ely nagy kiterjedés(í középső területén több, 
egymással megközelító1eg párhuzamosan futó (gyakran 
két-három ágból álló), több száz méter hosszan nyo
mon követhető, megközelító1eg ÉÉNy-DDK tájolású 
árokrendszeren kívül alig maradt értékelhető régészeti 
objektum. A meglehetősen gyér leletanyagot tartalmazó 
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árkok bontásából azonban őskori, és kelta kerámia-, 
őrlőkő- és agyagnehezék-töredékek, valamint szinte 
elhanyagolható mennyiségű császárkori és népvándorlás 
kori leletek származtak. 

A korábbi feltáráshoz hasonlóan itt is felszínre ke
rültek még a II. világháborús rendszer elemei, melyek 
feltehetően az Attila-vonal részei voltak. 

Az árokrendszerben szórványosan kora vaskori és 
császárkori kerámia- és őrlőkőtöredékek kerültek elő. 

A lelóbely ÉNy-i negyedében nyitott szelvényekben 
és szondákban összesen 45, a késő bronzkori halomsíros 
lmltúra körébe sorolható stratigráfiai egységet tártunk 
fel. A Budapest területén eddig csak két nagyobb lelóbe
lyen fellelhető kultúra településrészletén összesen 29 
gödör jellegű beásás, 7 cölöplyuk, 6 árok, 1 kemence és 
hamusgödre, 1 tűzrakóhely és egy szórvány kőeszköz 
került elő. A településrészlet az ásatási terület egy részén 
K-Ny irányban végighúzódó homokdomb ÉNy-i lejtőjén 
helyezkedett el. Délnyugaton és ÉNy-on egy mára már 
feltöltődött, vízjárta, mocsaras terület határolja, DK-i 
kiterjedését meghatároztuk; ÉK-i irányban viszont 
szemmel láthatóan a mai erdősáv irányába húzódik. 

Az objektumok négy egymástól jól elkülönülő cso
portban helyezkedtek el. A mocsaras részhez közeli, és a 
dombtetőn eló'került gödrök, leletgazdagságuk ellenére, 
viszonylag sekélyek voltak. A domb aljánál elhelyezkedő 
objektumcsoport gödrei viszont szinte minden esetben 
meghaladták az 1 m-es mélységet. Gyakran több agyagos 
záróréteget is áttörve ásták ki ó'lcet. A megszokott kerek 
gödrök mellett négyszögletes gödörformák is kerültek 
elő ezen a területen. A szürkés agyaggal kitapasztott 
kör alakú kemence hamusgödre is négyszögletes volt. 
Három objektum mélysége a 1,5 m-t is elérte. Közülük 
legalább egy bizonyosan kútként szolgálhatott, alját a fel
törő talajvíz miatt nem is tudtuk meghatározni. Épített 
kútszerkezetet egyik gödörben sem tudtunk regisztrálni. 

A domboldalban eló'került csoportban több, ugyan
csak meglehetősen nagyméretlí és mély gödör került elő. 
Az 1,7, ill. 2,3 m mélységlí gödröket a homokba ásták, 
aljuk sem agyagos záróréteget, sem a talajvízszintet 
nem érte el. Két esetben a félig visszatöltött gödrökben 
tüzelésre utaló nyomokat is regisztráltunk. Mindkét 
objektum leletekben meglehetősen gazdag volt. A kerá
mia- és állatcsontanyag mellett kövek, köztük eszközök 
is kerültek elő. 

Az objektumcsoportok közötti üres területeken 
sem felszíni, sem fülbe mélyített lakóházak nyomait 
nem sikerült felfedeznünk. Az eló'került cölöplyukak 
elsősorban az itt eló'került árkokhoz kapcsolódnak. 

92.  Bugac, Fáklyavezeték 1 .  
(KÖH 732Li 1 )  
(Bács-Kiskun megye) A, Á, 1 

HORVÁTH M. ATTILA 

A Magyar-Horvát gázvezeték építése kapcsán 2010. 
április 2-án végeztünk megelőző régészeti feltárást a 

HT-139 jellí lelóbely nyomvonal által érintett szakaszán. 
A kutatásra kijelölt terület a Bugac és Alsómonostor 
között húzódó mlíút és a vezeték nyomvonalának met
széspontjától 100 m-re ÉÉK-re található, szántóföldi 
környezetben, a nyomvonal 17+400 km-pontjának 
környezetében. Tó1e D-re húzódik a Szentkút-éri csa
torna. A lehumuszolt 82 m2-bó1 35 m2 volt régészeti 
objektumokkal fedett. 

A gázvezeték ÉÉK-DDNy-i tengelyű szakaszához 
K-ról csatlakozik az építendő fáklyához vezető 230 m 
hosszú és 2 m széles vezeték nyomvonala, melynek terü
letét a helyszínre érkezéskor már lehumuszolva találtuk. 
Ez a vezeték a fáklya 15x15 m-es munkaterületére futott 
be. A kivitelezési munkák régészeti megfigyelése során 
egy árok és egy gödör foltja mutatkozott. 

A feltárás során egy a tranzitvezeték mindkét olda
lán megfigyelhető, nagyobb kettős árok maradványai 
kerültek elő ott, ahol a tranzitvezeték és a fáklyavezeték 
nyomvonala találkozik. A 60-90 cm mély és ugyanilyen 
széles árokból állatcsontok, őrlőkő töredékei, azaz 
egyértelmlíen régészeti leletek kerültek elő. Ezek kora 
bizonytalan maradt. A gázvezeték nyomvonalától K-re 
ugyancsak bizonytalan, Árpád-kori, ill. avar jellegű 
kerámia került elő a szántásból. A lelőhely pontos 
korát csak újabb kutatások tisztázhatják. Az bizonyos, 
hogy a nyomvonal tüzetes átnézése során K-felé sem 
a nyomvonalban, sem az épülő fáklya területen újabb 
régészeti objektumok nyomai nem látszódtak, azaz ezen 
a területen szórt településszerkezettel számolhatunk. 
A korábban jelzett gödörszerlí elszíneződés a fáklya
ponthoz közel nem bizonyult objektumnak. 

A leletek az elsődleges feldolgozást követően a Bács
Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél 
kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak Nagy Norbert, Takács Gábor, Tarjányi 
László régésztechnikusok. 

PóPITY DÁNIEL 

93. Bugac, Monostori erdő K-i oldala I I .  
(KÖH 72665)  
(Bács-Kiskun megye) B, 1 
A HT-116 jellí lelóbely Bugac belterületétó1 DK-re, a 
Monostori-erdő K-i szegletében, a Galambos-éri csatorna 
egyik ágát kísérő Zsombor-réttó1 DNy-ra, közvetlenül a 
gázvezeték mellett fekvő tanya előtt, egy kisebb É-D 
irányú homokdombon található. 

A lelóbelyet a gázvezeték építéséhez kapcsolódó 
régészeti megfigyelés során azonosították. A megelőző 
feltárást 2010. március 2-4. között 150 m hosszan vé
geztük el a gázvezeték nyomvonalában, melynek során 
11 régészeti jelenség jelentkezett a szelvény teljes hosz
szában szétszórva, 50-120 cm mélységben a sárga ho
mokos altalaj feletti barna, eltemetett humuszrétegben. 
Két hasonló jelleglí, nagyméretű hulladékgödör és egy 
kisebb, méhkas alakú gödör foltja még a szakfelügyelet 
során került elő a szelvényünktó1 D-re már kiásott árok 
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K-i oldalfalában. Az árokásás során ezek az objektumok 
részben megsemmisültek. A szelvényben 4 sekély göd
röt, egy körárok részletét és 3, a szelvényen keresztül
haladó, K-Ny irányú, sekély árokszakaszt tártunk fel. 

Az objektumok korát tekintve 9 bronzkori, kettő 
korhatározó leletanyag hiányában ismeretlen korú. 

Az objektumok betöltésében nagyon kevés leletanya
got, általában néhány durva, kézzel formált edénytöredé
ket találtunk. A leggazdagabb objektum egy nagyméret(í 
hulladékgödör volt, melybó1 nagy mennyiségű állatcsont 
és kézzel formált kerámiatöredék került elő. A megelőző 
feltárás eredménye alapján feltételezhető, hogy a HT-
1 1 6  je!a településrészlet és az attól 50-60 m-rel ÉK-re 
fekvő HT-11 D-i része, ahol szintén bronzkori jelenségek 
kerültek elő, egy lelóbelyet alkotnak. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bárdos Nándor, Németh Dániel, 
Szabados György technikusok. 

9Li. Bugyi, Páskomi-dűlő 
(KÖH 73055)  
(Pest megye) Á 

HERENDI ORSOLYA 

A Bugyit Ny-ról elkerülő út nyomvonalán végzett ré
gészeti megfigyelés során 2010. április 2-án Árpád-kori 
település részletét találtam. Bugyitól É-ra, a Taksonyra 
vezető út alatt és Ny-i oldalán, kettő egykori meder 
partjain helyezkedik el a lelóbely, kb. 300 m hosszan. 

ZSOLDOS ATTILA 

95 .  Bükkábrány, Vasúti-dűlő (Bánya, VI. lh . )  
(KÖH 50Li 50) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Sza 
A lelóbely Bükkábránytól K-re mintegy 4,8 km-re, a 
Csincse-patak egyik jobb oldali dombvonulatán húzódó 
Vasúti-dűlő D-i felén található. 2006-ban lokalizáltuk, 
amikor örökségvédelmi hatástanulmány tisztázta a 
Bükkábrányi Bánya fejlesztési területének régészeti 
érintettségét. 2008-ban e területhez csatlakozóan vízel
vezető árok („csorga") és a H-9/5-7. sz. kutak földmunká
inak kivitelezésekor Selján Éva és Veres János tárta fel a 
munkaterületeket, amelynek során 82 római császárkori 
(szarmata) települési objektum került elő. 2010. évi 
ásatásunk területe ehhez illeszkedve a terepbejárással 
körvonalazott régészeti lelóbelyen történt. 

A munkálatok első fázisában szondázó árkokkal 
pontosítottuk a feltárandó területet, majd a felső hu
muszréteg eltávolítása után további 69 régészeti jelen
séget figyeltünk meg és tártunk fel. Ezek - egy újkori 
kábelárok kivételével - valamennyien a terepbejárásból 
megismert nagy kiterjedésű szarmata település ÉNy-i ré
széhez tartoztak. Nagyobb részük különféle tárológödör 
volt, közülük egyikben DK-ÉNy tájolásban bal oldalára 

fektetett, felhúzott lábú, behajlított karú egyed, vállánál 
egy másik egyedhez tartozó koponya és egy kisgyermek 
(újszülött) rossz megtartású vázmaradványai voltak. 
A gödör leletanyagát késő szarmata korongolt szürke 
és tégla piros kerámia, őrlőkőtöredékek, patics valamint 
egy kova penge töredéke és csontfésű töredékei tették ki. 
Néhány mélyebb gödör kút lehetett, a lcló'hely szélén 
feltárt árokrészletek karámárokként szolgálhattak. Külső 
t(ízhely volt a 131 sz. objektum, amelynek gödre fölé a 
D-i oldalon elhelyezkedő oszloplyukak tanúsága szerint 
tetőszerkezetet is emeltek, a gödör É-i szélén található, 
kerekded (110x90-100 cm-es) egyrétegű kemencének 
5-8 cm magasan megmaradt a falazata. Egy másik, ki
sebb tüzeló'hely foltja a gödör DNy-i oldalán volt, rajta 
és mellette kisebb kövek feküdtek. A tűzhelyet ráásták 
egy méhkas alakú tárológödörre. 

Az eló'került településrészlet objektumaiban vi
szonylag kevés leletanyagot találtunk. Ezek túlnyomó 
része kerámia, melyek típusai lényegében megegyeznek 
az alföldi késő római kori szarmata települések anya
gával. Az edénytöredékek nagyobb része jól iszapolt, 
korongolt szürke és tégla piros kerámia, fó'ként különféle 
tárolóedények maradványai. Valamivel kisebb számban 
találtuk az ugyancsak korongolt kavicsos kerámiát, 
a kézzel formált edények töredékei pedig elenyésző 
számban láttak napvilágot. Ugyancsak kevés az ásatáson 
talált állatcsont mennyisége. Az idén talált leletanyag 
legérdekesebb darabját a 85. sz. objektum alján találtuk, 
egy enyhén csonka kúpos kialakítású, kó'bó1 készült 
pecsételőt (M = 5,8 cm, Á = 1,2-1,7 cm). A rajta lévő 
mintázat ma már alig észlelhető, annyi bizonyos csupán, 
hogy a kisebb átmérőjű végén simára csiszolt, nagyobb 
átmérőjű végén az egyenetlen felületbó1 középen egy 
egyenes vonalú borda emelkedik ki, melyhez talán kö
zépen egy rövidebb ferde vonal csatlakozik. 

A 2010-ben feltárt településrészletet a 3. sz. vége - 5. 
sz. eleje közötti időszakra keltezhetjük. 

Munkatársak: Lovász Emese régész, Demeter Orso
lya, Nagy S. József, Nagy Zoltán és Páli Gergely ásatási 
technikusok. 

SIMON LÁSZLÓ 

96. Bükkábrány határa 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Kk, Kú 
2010 májusában terepbejárásokat végeztünk tervezett 
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját meg
előzően. A lerakók területét természetesen minden eset
ben kommunális hulladék fedte. Több esetben a telepek 
környezete is tartósan elfedett (erdő, beépítettség) volt, 
viszont a legtöbb szeméttelep környezetében el lehetett 
végezni az értékfelmérést. Bükkábrány területén két új 
leló'helyet lokalizáltunk. 

Ábrányi-tanya (KÖH 76713): Valószínűleg a közép
kori Felső-Ábránnyal azonosítható a lelőhely. A falu 
temploma, néhány faragott kő alapján, a tanya kerítése 
melletti kis homokbánya helyén feltételezhető. 
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Burghardi-tanya (KÖH 76715) : Valószínűleg a 
középkori és kora újkori Alsó-Ábránnyal azonosítható 
a leló11ely. 

97.  Büttös, Krasznokvajdai út 
(KÖH 7 5 56 1 }  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő? 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

2010.  május 4-én örökségvédelmi hatástanulmány 
készítéséhez kapcsolódó bejárást végeztünk a Cserehát 
területén. A Krasznokvajda és Büttös közötti műút É-i 
oldalán, Büttös határában vízmosásokkal tarkított terü
letet találtunk. A vízmosások feletti magasabb térszínen, 
egy művelt kiskertben obszidiánpattinték került elő. 
A lelet közelben fekvő őskori településre, vagy kőmeg
munkáló helyre utal. 

Munkatársak: Galkó József, Gál-Mlakár Viktor, 
Hajdú István, Kalászdi György. 

98. Csanádpalota határa 
(Csongrád megye} Ő, Sza, N, Á 

CSENGERI PIROSKA 

A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun me
gyét érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökség
védelmi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárá
sokat 2009. december 7. és 2010. május 25. között 
végeztük. A beruházás a két megye területén áthaladva 
összesen 23 település közigazgatási területén valósul 
majd meg, a tervezett 177 km hosszú nyomvonal 
mindkét oldalát 100-100 m szélességben vizsgáltuk. 
A terepi felderítés időpontjában a külterületi szakasz 
meghatározó részét (kb. 21%-át) már sűrű vetés borí
totta, nagyjából hasonló arányban (kb. 19%) fordult 
elő erdő, rét, legelő, ill. gazzal fedett terület, melyeken 
nem lehetett terepi kutatást végezni. Összességében 
a külterületi szakasznak mindössze 60%-a bizonyult 
terepbejárásra alkalmasnak. 

Csanádpalota külterületén 4, korábbról már ismert 
lelónely (Palotai ugar, Alsó ugar II. MOL 41„  Alsó ugar 
I. MOL 40„ Kövegy-Tanyaföldel�; KÖH 42238, 42513, 
42509) területén végeztünk terepbejárást, valamint két 
új lelónelyet is azonosítottunk (Varga-díilő I., Varga
dűlő II„ KÖH 74407, 74409). Vizsgálatunk eredménye
képpen javasoltuk a korábban külön nyilvántartott Alsó 
ugar l. MOL 40. és a Kövegy-Tanyaföldek lelónelyek 
összevonását. A bejárások során őskori, szarmata, 
népvándorlás kori(?), ill. Árpád-kori leletanyagot gy(íj
töttünk. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Molnár Zsolt, 
Császi Dávid geodéziai asszisztensek, Alács Attila, Bog
nár Margit, Rózsa Gábor, Kovács Sándor, Szó1lősi Géza, 
Dankó Judit technikusok. 

PARDITKA GYÖRGYI 

99. Csanádpalota határa 
(Csongrád megye} B, Sza, Á 
2010 őszén próba-, ill. megelőző feltárást végeztünk az 
M43 autópálya Makó-országhatár közötti szakaszának 
építése által érintett régészeti lelónelyeken. 

Országhatár (M43-56 lh„ KÖH 52785): A lelónely 
Csanád palotától DK-re, a tekervényes, ma csatornaként 
funkcionáló Krakk-ér K-i partján hosszan elnyúló ma
gaspart és a magyar-román államhatár között található. 
A feltárásra kijelölt felület mintegy 70 m széles, és közel 
550 m hosszú volt, hossztengelye ÉNy-DK-i, összterü
lete mintegy 43976 m2. A terepbejárás adatai alapján a 
nyomvonal a nagyméretű lelónely középső harmadában 
húzódik. A területen, közel Ny-K-i irányban halad át egy 
helyrajzi számmal nyilvántartott földút is. A Krakk-ér, 
az említett földút, valamint az ÉK-i szelvényhatár által 
közrezárt háromszögben október 26. és november 26. 
között az érpart, valamint a szelvény Ny-i harmadában 
található, egyben annak legmagasabb terepi pontját 
adó földhát ÉNy-i lankás területét tártuk fel, közel 120 
m széles sávban. A lelónely feltárással érintett 7896 
m2 nagyságú területén 136 régészeti korú objektum 
került elő. 

Közel 15-20 kisebb-nagyobb gödör köthető a kora 
bronzkori Makó-kultúrához, amelynek hagyatékát a tel
jes területen megtaláltuk. A zömében sekély vermekbó1 
a korszak leletei között több, különféle motívumokat 
mutató, a népességre alapvetően jellemző belső díszes 
tál töredéke került elő. A szarmata népesség hagyatékát 
szintén az egész területen sikerült tetten érni. Gödreik, 
árkaik száma nagy, ám a leletanyag meglehetősen sze
gényes volt. A jelenlegi adatok alapján egy Kr. u. 2-3. 
századi megtelepedéssel számolhatunk. A szarmata 
objektumokéval közel azonos intenzitással jelentkeztek 
a területen azok az Árpád-kori objektumok, amelyek 
kora az eló'került leletanyag alapján a 12-13. századra 
tehető. A kisebb-nagyobb gödrök mellett a már most 
megnyitott felületen több nagyobb karám részlete vált 
ismerté. Jelentős egy kemencés ház előkerülése is. Egy 
V-átmetszetű árok az ér vonala előtt félkör alakban hú
zódott, több mint 100 m hosszan. A jellegzetes kerámia 
mellett figyelmet érdemelnek azok a kisebb-nagyobb 
téglatöredékek, amelyek elsősorban árkokból kerültek 
elő. Ezek eredetére talán a további feltárás ad majd vá
laszt. A területen jelentős újkori-néprajzi korú jelenléttel 
kell számolni. A 19. századi térképeken is feltüntetett 
tanyaudvarhoz kapcsolódó árkok és vermek szinte a 
teljes, eddig feltárt és átvizsgált területen előfordultak. 
Ezek megásásakor több esetben régészeti objektumokat 
bolygattak meg, gyakori volt a leletek áthalmozódása, 
keveredése. 

Sulyok-tanya (M43-57 lh„ KÖH 52787): Az október 
14-15-én végzett próbafeltáráson a munkára kijelölt 
mintegy 50 m széles, és közel 140 m hosszú É-D-i 
hossztengelyű, mindösszesen 7481 m2 nagyságú téglalap 
alakú területen, a terepbejárás adataira támaszkodva 
létesítettük kutatóárkainkat. Egy szondát a terület É-i 
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(-300 m2), egyet a D-i (-280 m2), egyet pedig a kettő 
között, a nyomvonal tengelyének közelében alakítottunk 
ki. Pozitív eredményt éppen az utóbbi, középső szelvény 
Ny-i végén tapasztaltunk, ahol egy római kori szarmata 
népességhez köthető árokrészlet került elő. Az árok 
kiterjedését célzó kutatások során az említett közbülső 
szondát kibővítettük (-371 m2), amely nyomán az árok 
teljes, mindösszesen 7 m hosszú szakasza ismerté vált. 
Korát három, egyértelműen szarmata kori kerámia 
alapján keltezhettük, ám ennél pontosabb keltezés nem 
volt lehetséges. 

Munkatársak: Nagy Norbert, Takács Gábor régész
technikusok. 

1 00. Csarnóta határa 
(Baranya megye) Ő, B, A 

PóPITY DÁNIEL 

2010. szeptemberben elvégeztük a területen folyó Hor
vát Tranzit gázvezeték építése által érintett régészeti 
lelőhelyeken a földmunkák megfigyelését. 

Kis-pápé (HT-168, KÖH 74695): A nyomvonal 
187+375 és 187+850 km-szelvényei között a kutatott 
2411 m2-bó1 718 m2 volt régészetileg érintett. A leló11ely 
egy dombtetőn található, melyet DNy-ró! egy vízátfo
lyás határol. A területre jellemző, hogy vörös agyagos 
altalaj (paleotalaj?) jelentkezett, sok helyen a humusz 
alatt 30-40 cm-rel. A feltárt 20 régészeti objektum, egy 
t(ízhely és a hozzá tartozó hamusgödör kivételével, mind 
hulladéktároló verem volt. Leletanyaga mennyiségre 
viszonylag sok, de kevés benne az igazán jellegzetes 
típus, és a díszítés is ritka. A lelóbelyet őskorinak ha
tároztuk meg. 

Telele (HT-169, KÖH 74697) :  A nyomvonal 188+100 
és 188+500 km-szelvényei között a 3003 m2 nyesett 
területbó1 1686 m2 volt régészetileg pozitív. A leló11ely 
egy dombtetőn, két vízfolyás között található. A lelóbely 
mintegy 400 m hosszan jelentkezett a nyomvonalban. 
Bronzkori és avar gödröket is szép számmal találtunk. 
Az egyik bronzkori gödörben egy zsugorított helyzetben 
fekvő gyermekcsontvázat tártunk fel. Mindkét régészeti 
korszak objektumai gazdag leletanyaggal rendelkeztek. 

Munkatársak: Orbán Gábor, Bősz Attila, Simó Attila, 
Birkás Péter, Zsubori István. 

1 0 1 .  Csávoly, Halastótól Ny-ra 
(KÖH 69-4 7 1 )  
(Bács-Kiskun megye) B, ú ,  1 

LIGNER JÁCINT 

A Magyar-Horvát gázvezeték fektetéséhez kapcsolódó
an 2010. április 8-21. között végeztük el a HT-44 jelű 
leló11ely megelőző feltárását. A lehumuszolt 956 m2-bó1 
534 m2 volt régészetileg fedett. 

A lelóbely Csávoly belterületétó1 É-ra, a halastóvá 
duzzasztott Csávolyi-csatorna Ny-i partján találha
tó. A 2009-ben végzett terepbejárás során egy kb. 

100x100 m-es felületen lokalizálták a lelóbelyet, melyen 
szarmata és kora bronzkori jellegű kerámiatöredékek 
kerültek elő. A gázvezeték nyomvonalán végzett szak
felügyelet eredményeképpen a lelőhely K-ÉK felé 
kibővült, így a feltárási szelvény végül a nyomvonal 
96+850 valamint a 97+050 km-pontjai között húzódott. 
A megelőző feltárás során eló'került objektumok szóró
dása alapján megállapíthattuk, hogy a terepbejáráskor 
a nyomvonal pufferzónáját érintő HT-46 lelóbely (Ha
lastótól Ny-ra II.) lényegében beleesik a MOL-vezeték 
nyomvonalába. A régészeti munkálat során az is vilá
gossá vált, hogy a két azonos korú leló11ely gyakorlatilag 
összeér egymással, egy egységet képez. 

A 200 m hosszú, ÉK-DNy irányú szakaszon a felső 
100-80 cm vastag termő humuszréteg alatt, a sárga agya
gos altalajon 23 objektum (36 stratigráfiai egység) került 
elő. Az objektumok közül 6 újkori, 6 késő bronzkori, 11  
pedig ismeretlen korú volt. Utóbbiak zöme feltehetően 
az újkoriak közé tartozhat. A régészetileg értékelhető 6 
bronzkori objektumból 3 árok, 3 pedig gödör volt. Az 
egyik gödör egy nagyobb méretű alaktalan, több kisebb 
lemélyedő gödörtagból összeálló föld-, ill. agyagnyerő 
hely volt. A legtöbb leletanyagot ebből a gödörből 
gyűjtöttük. Az állatcsontok mellett kézzel formált edény
töredékek, többek között kisebb bögretöredékek kerültek 
elő. A leletek alapján a késő bronzkori objektumok a 
halomsíros kultúra emlékanyagát képviselik. 

A szelvény teljes területén kerültek elő újkori, nép
rajzi leletanyaggal keltezhető objektumok, melyek több
sége méhkas alakú, tálszerlí vagy hordószerlí kialakítású 
gödör volt. Ezek mellett egy kemencés épület részletét 
is megfigyeltük. Több újkori objektumból kerültek elő 
bronzkori töredékek is, mely alapján bronzkori megte
lepedéssel a nyomvonal teljes hosszában számolni kell. 

A feldolgozás után a leletanyag a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél kerül 
elhelyezésre. 

Munkatársak: Nagy Norbert, Takács Gábor, Tarjányi 
László ásatási technikusok. 

1 02 .  Csávoly, Szentiványi-felső-dűlő 
(KÖH 732Li 5 )  
(Bács-Kiskun megye) B 

PóPITY DÁNIEL 

Csávoly településtó1 ÉÉK-re, két ÉÉNy-DDK-i dombhá
ton húzódik a HT-141 jelűlelóbely, melyet a Magyar
Horvát gázvezeték építéséhez kapcsolódó megfigyelés 
során azonosítottak. A fent említett dombhátakat K-Ny-i 
irányban keresztezi a tervezett vezeték nyomvonala. Az 
5 m széles és 150 m hosszú (96,050-96,200 km) kijelölt 
szelvényben 2010. április 16-28. között végeztük el a fel
tárást. A lehumuszolt 798 m2-bó1 a régészetileg fedett te
rület 434 m2 volt. A talajtakaró gépi eltávolítása nyomán 
az altalajon változó mélységben (30-100 cm) eló'került 
6 objektum (13 db stratigráfiai egység) foltját tudtuk el
különíteni. Ezek közül 5 kerítő- és vízelvezető árkoknak, 
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míg egy kemencékhez ásott munkagödörnek bizonyult. 
Az objektumokból eló'került kerámiatöredékek alapján a 
települést a késő bronzkor elejére, a halomsíros kultúra 
időszakára lehet keltezni. Nagy számban fordultak elő 
állatcsontmaradványok (pl. kutya koponyája, szar
vasmarha szarvának töredéke stb.), valamint néhány 
őrló'kőtöredék, paticsdarabok és töredékes szövőszékne
hezék. Az árkok közül 3 kerítő és vízelvezető funkciót 
is betölthetett; a másik kettő egyszer(í vízelvezető árok 
lehetett. Cölöplyukat nem találtunk bennük. A 3. objek
tum (árok) K-i oldalába 3 kemencét vájtak, amelyekbó1 
kettőt sütésre-főzésre használhattak, míg egyet csak 
beleástak az árok oldalába, azonban nem égették ki és 
a platniját sem tapasztották le. A másik két - plamival 
rendelkező - kemence sütőfelületének tapasztása alatt 
egy rétegben háztartási hulladékot figyeltünk meg: égett 
állatcsontokat, nagyméretű tárolóedény(ek) töredékeit 
és egy esetben őrlőkőtöredéket. A 3. objektumtól K-re 
egy munkagödröt és a beló1e nyíló két kemencét sikerült 
feltárnunk. Az eló'került késő bronzkori kerámiatöredé
kek alapján az objektumot szintén a halomsíros kultúra 
időszakába sorolhatjuk. A gödörbó1 nyíló két kemence 
szépen megmaradt platnija alatt nem találtunk további 
tapasztásnyomokat. Mindkét kemence betöltéséből 
földmintát vettünk archeobotanikai vizsgálat céljából. 

Az elsődleges feldolgozást követően a leletanyag a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Kiss László Levente, Fodor Péter. 

1 03. Csávoly, 55 .  sz. út Dél 
(KÖH 75653) 
(Bács-Kiskun megye) Kö? 

BóKA GERGELY 

2010. október 14-én rendőrségi bejelentés alapján került 
sor helyszínelésre Csávoly külterületén, ahol szántás 
közben egy a környezetébó1 enyhén kiemelkedő részen 
csontokat forgatott ki a gép. 

A helyszínen a földúthoz közeli szélső és mélyebb 
barázdában találtuk meg a megbolygatott, eredeti 
helyéró1 kimozdított csontváz részeit, melynek a ge
rinccsigolyái tűntek csak eredeti helyzetben lévó'knek. 
A csontok alapján felnőtt, javakorabeli férfi maradvá
nyait gyűjtöttük össze, akinek sírját sem foltban, sem 
egyéb kiterjedésben nem tudtuk megfigyelni. Váza nem 
volt teljes, koponyája hiányzott, egyik combcsontja és 
medencelapátja is eltűnt. Tó1e D-re egy újabb combcsont 
kiálló végére lettünk figyelmesek. A csonthoz tartozó 
sírból csak az alsó lábszárak maradtak meg, azok viszont 
eredeti helyzetükben, azaz tájolható módon (ÉNy-DK). 
A sírgödör ebben az esetben sem volt megfigyelhető. 

A két sír egymáshoz közeli, azonos tájolású helyzete 
alapján soros temetkezésre következtethetünk. A fel
szántott terület bejárása során néhány újabb csontot 
és csonttöredéket is felszedtünk, ami nagyobb temető 
jelenlétére utal. A csontanyagon kívül semmilyen más 

leletet nem találtunk, sőt a sírból kimozdított csontok 
mellett sem volt melléklet, és rajtuk sem utalt semmiféle 
elszíneződés fémek egykori jelenlétére. 

A megfigyeltek alapján feltételezhető, hogy a ki
emelkedésen egy középkori temető terült el, minden 
bizonnyal a magaslat legkiemelkedóbb pontján álló 
templom körül. A templom sejthető helyét azonban a 
növényzet miatt nem tudtuk vizsgálni. 

Munkatársak: Somogyvári Ágnes régész, G. Hajdrik 
Gabriella régésztechnikus és Vida Ágnes rajzoló. 

1 Olt. Csávoly, Halastótól K-re 
(KÖH 72673)  
(Bács-Kiskun megye) A ,  ú 

MÉSZÁROS MÓNIKA 

A Magyar-Horvát gázvezeték építésének földmunkái 
közben, a 96+500 és a 96+ 725 km-szelvények között ob
jektumfoltok kerültek elő. A régészeti feltárást 2010. áp
rilis 16-30. között végeztük el a HT-109 jelű leló'helyen, 
amely Csávoly belterületétó1 ÉK-i irányban, egy horgász
tónak használt É-D-i lefutású, a Kígyós-főcsatornába 
torkolló csatornaág mentén húzódó magasparton és az 
attól K-re emelkedő, szintén É-D-i lefutású, kisméretű, 
lapos kiemelkedésen helyezkedik el. A csatorna a Csá
volyt és Jánoshalmát összekötő műútra meró1egesen 
fut, a csővezeték nyomvonalát metszi, így a magaspart 
széle, ill. a vízfolyás partja jelenti a leló'hely természetes 
Ny-i határát. A leló'hely K-i határán több É-D-i lefutású 
árokkal zárul a feltárási terület. 

Összesen 1 0  objektumot találtunk, melyeket 17 
stratigráfiai egységre bontottunk. A humuszolás során 
az altalaj 20-40 cm mélységben jelentkezett. Az ob
jektumok a humuszolt felület teljes területén szórtan 
helyezkedtek el. Egyértelmű sűrűsödés a magaspart 
tetején, a feltárt terület Ny-i szélén jelentkezett, ahol 
két összetett jelenség (nagyméretű szögletes objek
tumfoltok tűzhelymaradványok nyomaival) mellett két 
gödör foltja is kirajzolódott. Az objektumok egészen a 
magaspart széléig húzódtak, míg a csatorna irányába 
induló meredek lejtő üresnek bizonyult. Feltételezhető, 
hogy a magasparton az újkorban földmozgatással járó 
tevékenységet végeztek. 

A humuszrétegben 7-15 cm mélységben eló'került 
acélszürke hamus réteg alatt egy 19. századi tanya dön
gölt föld padlóját találtuk meg. A tanyaház maradványai 
mellett, a szelvény D-i fala mentén két gödör részletét 
tártuk fel, melyekbó1 újkori kerámiatöredékek kerültek 
elő. A gödrök mellett közvetlenül K-re É-D-i lefutású 
árkok húzódtak, melyekben kézzel formált, sötétszürke, 
fekete foltos, durva házi kerámiatöredékek és kevés ál
latcsont volt. A feltárt terület K-i szélét két, egymással 
párhuzamosan futó É-D-i irányú árok jelölte. Ezekbó1 
a többi árokhoz hasonló leletanyag került elő. 

A lelőhelyen 8-9. századi épületmaradványokat 
is föltátunk. Dokumentáltunk egy kerek, valamint egy 
szögletes alaprajzú kemencét, melyek az egyik épülethez 
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tartoztak és egy kitapasztott, kiégetett kisméretű gödröt 
a szögletes kemence mellett. A két kemence közvetle
nül egymás mellett feküdt, de jelentős szintkülönbség 
volt köztük. A szögletes tűzhely mintegy 20-25 cm-rel 
mélyebben feküdt, közvetlenül az altalajra építve, míg a 
kerek az altalaj felett felhalmozódott homogén világos
barna rétegre épült rá. Ezt az elóbb említett kemencénél 
minden bizonnyal késóbb építhették. A kicsi gödör a 
szögletes kemence K-i részén jelentkezett, oldalán és 
alján vastag, jól kiégett agyagréteggel. 

Az egyik téglalap alakú épület maradványát a 
feltárási terület kettévágta, a szelvénybe hosszanti 
oldalának D-i része került bele. A földbe mélyített, 
3,5 m hosszú épületalap alján padlómaradványt nem 
találtunk. Az épület K-i részén egy nagyméretű mész
kődarabot figyeltünk meg. Nyugati, rövidebb oldalán 
egy erősen roncsolt kemence maradványa került elő. 
A leletanyag igazán fontos és kormeghatározásra al
kalmas része ebben a 20 cm széles, kifli alakú, 50 cm 
mély, kitapasztott gödröcskében jelentkezett. Egy 2 cm 
vastag falú, kaviccsal és pelyvával soványított, vörös, 
fekete foltos sütó1rnrang darabjai mellett egy korongon 
készült, finoman iszapolt, kaviccsal soványított, érdes 
felületű, sötétszürke, vékony, ívelt falú fazék töredékeit 
találtuk meg. E két edénytöredék alapján a lelóbely kora 
8-9. századinak határozható meg. Az 1 .  sz. objektum 
(gödör) betöltése fekete szenes, hamus volt, ebbó1 több 
földmintát vettünk. A gödörben a kerámiatöredékek 
mellett nagyméretű, porózus paticsdarabok kerültek elő, 
melyek a szögletes kemence kupolájának omladékából 
származhattak. 

Az 1 .  sz. objektumot egy nagyméretű, négyszögletes 
újkori beásás roncsolta szét, melynek határozott körvo
nalát nem sikerült megtalálni, az épületbó1 ezért vegyes 
leletanyag került elő. Az egyértelműen újkori vastár
gyak (vaskések, kaszakő és egyéb vasdarabok) mellett 
durva, kézzel formált, vastag falú, samottal soványított, 
sötétszürke, fekete foltosra égetett kerámiatöredékeket 
találtunk. Az épületektó1 K-re két nagyméret{í méhkas 
alakú gödör került elő. Az egyik eredetileg terménytá
roló lehetett, másodlagos felhasználása során azonban 
dögkútként funkcionált, erre utal a benne talált hatalmas 
mennyiségíí állatcsontanyag. Fó'ként ló-, szarvasmarha-, 
kecske-, juh- és kutyacsontokat találtunk, utóbbiakat 
anatómiai rendben. Ebbó1 az objektumból kormegha
tározásra alkalmas kerámia nem került elő. A méhkas 
alakú gödör oldalán enyhe égetés nyomát figyeltük meg 
(1 ,5-2 cm vastag vörös, szürke réteg), ami kapcsolható 
a gödör elsődleges funkciójához, miszerint az esetben 
a termény (gabona) belehelyezése előtt kifüstölték az 
objektumot. Ugyanakkor a gödörben másodlagosan 
elhelyezett állatcsontok egy részén is égetés nyomait 
fedeztük föl, így lehetséges, hogy a gödör falán lévő 
égésnyom a másodlagos funkcióhoz köthető. Az altalaj 
folyamatos omlása miatt a gödör bontását még az előtt 
abba kellett hagyni, hogy az alját elértük volna, így az 
égett réteg teljes kiterjedését nem sikerült meghatározni. 

A másik gödör egy egyenes falú és aljú, 3 m mély 
ciszterna lehetett. Erre utal erősen rétegzett, sárga agyag
szalagokkal tarkított betöltése, valamint a gödörbe futó 
rövid (3-3,5 m) K-Ny-i irányú, mély, V-keresztmetszetű 
árok betöltése, amely megegyezik a gödörével. Ez inga
dozó vízszintet feltételez az objektum használata során. 

A már említett újkori tanyaháztól K-re egy 40 cm 
mély, É-D-i lefutású, homogén betöltésű, U-metszetű 
árkot, ill. közvetlenül mellette két másikat figyeltünk 
meg, melyekbó1 kevés állatcsont és kézzel formált, sa
mottal soványított, sötétszürke, fekete foltosra égetett 
8-9. századi kerámia került elő. 

A szelvény K-i végében az előző objektumoktól 
30-40 m-re két további árok futott, melyekbó1 kevés 
állatcsont és az előzőekkel megegyező típusú kerámia 
került felszínre. 

A leletek a Magyar Nemzeti Múzeum - Örökség
védelmi Központ szegedi regionális irodájában történő 
elsődleges feldolgozásukat követően a Bács-Kiskun Me
gyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél kerülnek 
végleges elhelyezésre. 

Munkatárs: Bányász Diána régésztechnikus. 

1 05. Csávoly, Straub-dűlő 
(KÖH 732Li 7 )  
(Bács-Kiskun megye) A? 

FűKÖII DÁNIEL 

A HT-142 jelű régészeti lelóbely Csávolytól ÉNy-ra 
helyezkedik el, egy löszhát magaslati részén. A Magyar
Horvát gázvezeték építéséhez kapcsolódó régészetei 
megfigyelés során azonosították. Pontos körülhatárolá
sára nem volt lehetőségünk a növényi fedettség miatt. 
Csak objektumfoltok kerültek elő, leletanyag nem. 

2010. április 29-30-án feltártuk a vezeték építése 
által veszélyeztetett 164 m2 nagyságú területet, melynek 
ÉK-i végében kezdtük meg a humuszolást, ahol a mint
egy 80 cm vastag sötétbarna humuszréteg eltávolítása 
után 15-20 cm vastagságban egy humusszal erősen 
kevert, állatjárta löszös réteg jelentkezett. Az alatta 
eló'kerülő sárga lösztalajban már egyértelműen jelent
kezett az objektumok foltja. A terület DNy-i irányba 
fokozatosan emelkedett, ezzel együtt a humusztakaró 
fokozatosan vékonyodott. A DNy-i részen már csak 
30-40 cm vastagságú volt. 

Összesen 4 régészeti objektumot - 3 árkot és 1 
bizonytalan funkciójú, igen sekély gödröt - találtunk. 
Az objektumokból datáló leletanyag nem került elő. 
Egyetlen támpontot a gödör fölötti humuszrétegbó1 
eló'kerülő trapéz alakú vas övcsat jelenthet, mely az avar 
népesség viseletének volt jellegzetes darabja. 

A leletanyag az elsődleges feldolgozás után a Bács
Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél 
kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Dankó Judit, Czigléczki Tibor, Szöllősi 
Géza. 

DEÁK ANDREA 
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1 06. Csenger, Német-tag 
(KÖH 59997) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza, Á 
2010. február 20-án helyszíni szemlét végeztünk a 
város külterületén, mert a közelmúltban lakossági 
bejelentés érkezett arról, hogy az 1960-as években 
a Sás-ágyi-csatorna ásásakor talált edényt őriznek 
a területről, amellyel együtt akkor embercsontok is 
felszínre kerültek. 

A helyszínen a belvíz miatt a csatorna partfalát nem 
tudtuk megvizsgálni, de környékén valóban találtunk 
néhány embercsontot. Megállapítottuk, hogy a 2007-ben 
végzett terepbejárásunkon regisztrált lelóbely kiterjedé
se É-i és Ny-i irányban jelentősen módosult. Korábban 
császárkorinak határoztuk meg a leletanyagot, de most 
Árpád-kori cserepeket is gy(íjtöttünk. 

Munkatársak: Bacskai István, Bocz Péter. 

1 07 .  Csénye, Öttevényi-dűlő 
(KÖH 5Li999) 
(Vas megye) Ró, Kö 

PINTYE GÁBOR 

A 88. sz. út burkolat-megerősítése miatt szükségessé 
vált terepbejárást a 3+586-10+046 km-sz. közti sza
kaszon 2010. március 30-án végeztük. A nyomvonal 
Ny-i felét nagy, összefüggő erdőség borította, K-i felén, 
amely jobbára mezőgazdaságilag hasznosított, szántott, 
valamint gabonával, ill. repcével vetett, egy már nyil
vántartott római és középkori út kiterjedését sikerült 
pontosítani. A Savaria-Bassiana úton leletanyagot 
nem találtunk. 

Munkatárs: Fekete Csanád régész. 

1 08. Csénye, Paplányka-dűlő 
(KÖH 76357) 
(Vas megye) U, Ró 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

Csénye község Paplányka-d(í)ő nevű határrészét érin
tő településrendezési tervmódosítást megelőzendő 
örökségvédelmi hatásvizsgálat készült. A régészeti 
szakági munkarészt megalapozó adatgyűjtés részeként 
helyszíni bejárást végeztem 2010. november 1 1 -én. 
A vizsgált terület mezőgazdasági mlívelés alatt állt. 
A ingatlanokon friss szántás, lábon álló kukorica, sar
jadó káposztarepce, ugar és akácerdő akadályozta a 
lokalizációt. A nehéz észlelési körülmények ellenére a 
Gyöngyös-patak mára lecsapolt, de korábban mocsaras 
árterének peremén, egy hosszan elnyúló K-Ny irányú, 
alacsony dombháton, kb. 700x200 m területen, csekély 
felszíni intenzitású régészeti lelőhelyet lokalizáltam. 
Ezen a területen, a felszínen szóródó cserepek alapján 
újkőkori és római kori település régészeti emlékeivel 
számolhatunk. 

TANKÓ KÁROLY 

1 09. Csongrád, Szent Rókus templom 
(KÖH 1 757Li . )  
(Csongrád megye) Kú 
A templom belsejében és az épület külső környezetében 
2010. július 1-19. között folytak régészeti-mlíemléki 
kutatások. A próbafeltárást, fal- és vakolatkutatást a 
szentesi Koszta József Múzeum végezte. 

A régészeti vizsgálatok során a templom belsejét, 
a hosszanti középtengelyben tanúfalak meghagyásával 
4, a D-i kapu előtti belső teret 2, a szószék előtti felü
letet további 1 kutatóárok vizsgálta. A „H" kutatóárkot 
kézi, szintkövetéses bontással tártuk fel, a pontosabb 
rétegtani megfigyelések érdekében. A kutatóárkokra 
két ízben bontottunk rá, a szentélyben a téglakeretes 
temetkezések feltárása, valamint a D-i kapu előtt a réteg
tani viszonyok vizsgálata érdekében. A templom külső 
környezetében elegendő volt 8 kutatóárkot készíteni, és 
a megfigyelt jelenségeket dokumentálni. A templom
belsóben végzett régészeti szondázás azt bizonyította, 
hogy az épület falai által közrefogott területen másik 
építménnyel nem számolhatunk. 

Régészeti kutatások 

A sárga altalajt 81 ,87-82,23-82,35 mBf-en értük el, a 
szentélytó1 a toronyig kissé hullámzóan 12-35 cm-t 
emelkedett, a karzat alatt az összetétele változott, a sárga 
vályog (agyag) altalaj okkersárga színlí lett, s löszössé 
vált. Erre a talajra ült rá a templom és a torony alapteste. 

A szlíz talaj fölött mind a belsóben, mind a templom 
közvetlen külső környezetében kb. max. 150 cm vastag 
humuszos, fekete mocsári vagy öntési talajréteg (szíjas 
feketeföld) húzódott. Ez gyakran bolygatatlannak tlínt, 
de mindig tömörítve volt, a D-i bejárat táján függó1e
ges repedésekkel megbontva döngölt, alkalmanként 
keveredett bele téglatörmelék is, ami azt mutatja, hogy 
részben feltöltés eredményeként került a területre. Ezt 
a talajréteget a templom közepe táján több telepjelenség 
törte át (gödör/verem, cölöplyuk, árok). Az e rétegbe 
mélyedő üregeket telepanyaggal (kerámia, fém) kevert, 
humuszos, fekete öntési jelleglí, tömörített föld töltötte 
ki. Az előkerült leletek alapján az objektumok a 17.  sz. 
utolsó, a 18. sz. első harmadára keltezhetők. 

A települési objektumok elplanírozása után a terü
leten megszakításokkal döngölt, kemény járószint(ek) 
alakultak ki, vagy a településhez tartozó lejárt (taposott) 
felületek maradtak meg. A talaj alapvetően humuszos, 
öntési/mocsári fekete föld. A járószinteken kerámia, 
fémtárgyak, faszénmaradványok különültek el. Ez a 
réteg helyenként a templomon kívül is azonosítható volt. 

A templom építését megelőzően föltöltést és planí
rozást végeztek. Olyan planírozott és tömörített rétegek 
alakultak ki 82,50-83,15 mBf között, amelyek közül az 
egyik csak a templom belsejében volt megfigyelhető, ez 
a belekeveredett koporsómaradványoktól, a faszéntó1, és 
az égett felületek törmelékétó1 barna vagy barnásvörös 
szín lí lett. 
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A barna réteg fölött ismét nagyon kemény, döngölt, 
humuszos mocsári talajból kikeményedett járószintek 
érzékelhetők. Ezek a járószintek a templom körül is na
gyon sok helyen azonosíthatók. 82,84-83,49 mBfközött, 
kb. 0-55 cm vastagságban letaposott rétegek, köztük 
párnafás hajópalló-maradványok rögzültek, melyek már 
összefüggésbe hozhatók a templom építésével és átépí
téseivel. A különféle jelenkori planírozott (feltöltési) 
rétegek (fekete morzsás humusz, sitt) az egyházi épület 
átépítéséhez vagy felújításához tartoznak, gyakran a 
külső alapkutató-árkokban is megtalálhatók. 

A régibb járólapos belső felülethez kívülről a 
jelenleginél K felé szélesebb D-i kapu téglaküszöbje 
kapcsolódik. A Lourdes-i barlang alatti járólapos szint 
a jelenleginél (lourdes-i barlang) Ny-felé szélesebb D-i 
kapu küszöbköveivel van egy szintben. Ez azt jelenti, 
hogy a templom körüli külső járószint a 20. századig 
biztosan, olykor egy lépcsőfokkal is alacsonyabban volt, 
mint a belső járószint. 

A templomon belül két típusú temetkezés került elő. 
A szentély DNy-i részében 240x220 cm-es, gerendákkal 
és pallóval fedett téglasír, mely eredetileg fele méretű 
volt, de átépítéssel duplájára növelték. Benne trapéz 
átmetszetlí, rézfejű szegekkel kivert koporsókba helye
zett egy-egy elhunyt nyugodott. Hasonló sírépítmény 
került elő a hajó ÉNy-i negyedében a szentélyben építet
te! szemben, csak itt a téglakeret helyett pallóval bélelt 
„sírkamrára" következtettünk. Az itteni összezsúfolt és 
részben egymásra helyezett koporsók szintén rézfejű 
szegekkel voltak kiverve, valamennyi koporsó tájolása 
megfelelt a templom tengelyének. Találtunk még 3 a 
templom tájolásával egyező (É-D: 50°), sorosan elhe
lyezkedő sírt, mindegyik - az áttört rétegek alapján - a 
19.  vagy a 20. századhoz köthető. 

A templomon kívül is találtuk az egyházi épület 
tengelyéhez igazodó, soros jellegű temető sírjainak 
foltját, továbbá egy a szentély ÉK-i zárófala alapozását 
áttörő, a templom hossztengelyével azonos irányítású, 
koporsós aknasírt, melyet az alapban úgy zártak el, mint 
a keresztró1 levett Krisztus barlangban elhelyezett testét 
(sziklákkal elzárt bejárat, 1 2. sír). Feltárására a talajvíz 
feltörése miatt nem volt mód. 

A templom alapozása a sárga agyag (vályog) alta
lajra történt (81 ,87-82,22 mBf), az alapárak mindenütt 
áttörte a szerves anyagokkal telített humuszos öntési 
talajt, akár in situ, akár kevert és tömörített/döngölt 
volt. Az alaptest viszonylag kicsi, az építési járószinthez 
képest kb. 1 m mély (magas) és 1 m széles volt, bár ahol 
a sárga altalaj mélyebb volt, ott értelemszerííen maga
sabbra falazták, hogy a lábazat megépítése nagyjából 
azonos szintró1 indulhasson. Építőanyaga kő (zömmel 
réti- és üledékes mészkő, bontott, faragott vagy tört) és 
több típusú tégla (bontott, másodlagosan beépített, vagy 
frissen égetett és beépített). A templom alapozásában 
kézzel vetett téglák voltak beépítve. 

Az alapozásra jellemző, hogy az alsó sorban, és a 
sarkoknál nagyobb szabályos köveket (olykor szabályos 

kvádereket) használtak, majd az eltérő méretlí kövek 
között a kiegyenlítést és a kötést téglák segítségével 
biztosították. Az alaptestben kb. 2 m-es kötésben lévő 
tömbök mozogtak együtt. A kövek egyértelműen, de a 
téglák egy része is bontott és másodlagosan felhasznált 
(töredékesek), származási helyük ismeretlen, Árpád- és 
középkoriak. Az alapozás habarcsa sárgásszürke színű, 
kemény, magas mésztartalmú, középkorias jellegű, az 
alapárokban „úsztatottan" fafaztak, de az általánosan 
megszokotthoz képest szűkebben használták az erős 
habarcsot. Az alapozás felső síkja és a lábazat alsó síkja 
között 33 cm-t kellett volna kiegyenlíteni, de csak kb. 20 
cm eldolgozására volt mód a bontott építőanyagok miatt. 
A lábazat felső síkján viszont csak 1 2  cm szintkülönbség 
mutatkozik az É-i és a D-i oldal között, ami már könnyen 
felszámolható volt a párkánymagasságig. 

A sekrestye alapozása 82,49 mBf magasságon fut, 
ami azt jelenti, hogy az alaptest - figyelembe véve az 
építési járószintet - kb. 60 cm-es, nem éri el a fagy határt. 
Alapozóhabarcsa kemény, s úgy tűnik, a templom alap
jához hasonlóan kiválóan hordta az épületrész tömegét, 
nem mozgott. Mivel az alaptest tömörített mocsári 
altalajon nyugszik, amely tömörítés nélkül nedvességre 
erősen dagadhat, az alapot erősen védeni kellett volna, 
ill. kell a víztó1. 

A torony építését az írott források szerint 1818-ban 
kezdték meg, alapozásának nagysága és szerkezete ha
sonlít a temploméhoz, de lényegesen kevesebb benne, 
másodlagosan felhasznált kő csak az alaptest közepén 
látható. Az itteni kövek is a templom alapjában és lába
zatában megfigyeltekhez hasonlítanak. Az alapárokban 
kötésbe rakták az alaptest szabályos, modern (égetés 
során mérettartó) tégláit, a habarcs, amely sárgás, ma
gas homoktartalmú, puha, könnyen morzsálható, csak 
a fugákat tölti ki. 

A templom külső és belső lábazatának vizsgálata 

A templom lábazata és falazata a hajó É-i oldalán az 
alaptest külső szélére terhelt (belülró1 22 cm széles, 
egy futó téglasornyi távolságot hagytak el). A hajó D-i 
oldalán a lábazatot és a falszövetet az alaptest belső 
szélére terhelték, de a lábazat a külső oldalon megkö
zelíti az alaptest szélét. A lábazat külső falszövetébó1 
vett habarcsminták szemrevételezéssel megfeleltek a 
templomalapozás habarcsának. Az építési mód és a 
felhasznált anyagok (tégla, kő, habarcs) is hasonlítanak. 
De a szentély lábazata kívülró1 jobbára téglából rakott, 
kő nem vagy elvétve fordul elő az egyes oldalakon. 

A hajó D-i oldalán azonban találtunk a lábazatba 
beépített köveket, van közöttük megmunkált felületű, 
szabályos kváder, vagy faragott is. Számos darab az 
édesvízi mészkövek (réti mészkő) körébe tartozik. 

A szentély DK-i oldalának lábazatára jellemző, hogy 
a saroktól K-i irányban 255 cm hosszan bontás és utóla
gos elfalazások nyoma észlelhető. Küszöb- és ajtószárkő 
nem maradt benne, vagy kibontották, vagy nem is volt 
beleépítve. A lábazat felső részében és a falszövetben 
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felhasznált téglák egységes szerkezetet mutatnak, az 
el falazás a külső oldalon a lábazatban egyértelmű. Talán 
az oltárok beszállítására, vagy átépítés megkönnyítésére 
szolgáló ideiglenes nyílás volt, de nem zárhatjuk ki azt 
sem, hogy egy bizonyos időszakban kisebb kápolna(?) 
kapcsolódott ide, és az ahhoz tartozó ajtónyílás marad
ványát leltük meg. Ugyanezen a helyen a belső oldalon a 
diadalívtó1 K felé 90 és 200 cm között modern téglákkal 
kifalazott ajtónyílásszerCí felület látható, ennek vakolat
és festésrétegei (sötétbarna színű lábazat) kronológiai 
jelentőségCíek. 

A szentély K-i lábazatának felső része és a hozzá 
kapcsolódó falszövet kötésbe rakott téglákból készült, 
ezzel szemben a hajó É-i oldalát és a sekrestye lába
zatát egymáshoz hasonlatosan, tégla és kő felhaszná
lásával alakították ki. A szentély K-i falában a külső 
oldalon a vakolat alatt egy téglasor szélességben ablak 
elfalazásának nyoma látható. Vele szemben a belső 
oldalon, a főoltár mögött egy 90 cm széles, a külső 
oldal felé erősen rézsűsen keskenyedő, a templom 
többi ablakától 50 cm-rel alacsonyabb, 12-13 cm-rel 
szélesebb, gótikus jellegű ablaknyílás látható. A kifelé 
rézsűsen szűkülő belső oldalait zöldes okker színűre 
festették, belső szélét 5 cm széles vörös keret, rézsűs 
könyöklőjét vörös festés hangsúlyozza. A korábbi ab
lakok keskenyítése és nyújtása magyarázza, hogy az 
ablaknyílások és a falazat külső tagozatai a szentélyen 
nincsenek összhangban. 

Összefoglalva: A templom a nyolcszög öt oldalával 
záródó, kissé aszimmetrikus szentéllyel, téglány hajóval, 
eredetileg D-i bejárattal rendelkezett. Helyén korábbi, 
középkori eredetCí épület vagy településmaradvány nem 
volt. Méretével ellentétben (29x9,7m) tájolása kissé 
szokatlan, É-D: 50°, azaz 40°-kal tér el a K-i iránytól 
Észak felé. 

Alapozása egy ütemben, a 17.  sz. utolsó és a 18. sz. 
első harmada között készült, középkori (a szíjas föld 
döngölése, áttörése, kemény mészhabarcs) jellegű, bon
tott Árpád-kori és középkori (tégla, kő), valamint 17-18. 
századi kézzel vetett téglák felhasználásával hozták létre. 
Mind a sekrestye emelésekor, mind a 19-20. századi 
építkezések, átépítések során megmaradt a templom 
alapozásában használt építőanyagok (kő, Árpád-kori és 
középkori téglák) beépítése, azaz a bontható építőanya
got szolgáltató „forrás" valószínűleg nem apadt ki, noha 
helyét nem tudjuk megjelölni. A szentély lábazatát a 
templom falszövetéhez hasonlóan barokk téglákból 
készítették, azaz a szentély nagyobb gonddal készült, 
mint az épület többi része. 

Sem a hajóhoz, sem a szentélyhez eredetileg nem 
épült támpillér, így a kb. 60-70 cm széles falkoronára 
nem terhelhettek boltozatot. Az alaptest nagysága és az 
eredeti építési járószinthez az alapozási mélység csekély 
volta (1 m) is ezt a gondolatot erősíti. Az alapozás mé
retezése szintén a középkori eredet ellen szól. A DNy-i 
homlokzat elé vont torony és a Ny-i bejáratok (pl. a 
karzathoz) a 19. században épültek. 

A templombelső falfestésének vizsgálata 
Megfigyeléseket csak a vakolatleveréssel érintett terüle
teken tettünk, mivel a felújítási tervben a templombelső 
kifestése nem szerepelt. A templom belsejében az alap
vakolat - beleértve a tornyot is - sok, olykor nagyobb 
mészrögöket tartalmazó, kemény, erős, szürkésfehér 
színű mészhabarcsból készült. A 19. és a 20. század
ban történt festések aládolgozással, enyves festékkel 
készültek, a finom rétegek elválasztása - részben a 
festések előtti levakarások miatt is - nem hozott min
den kutatósávban teljes rétegrendet. A kutatósávokban 
rögzített rétegek alapján a következőképpen alakulhatott 
a templom színvilága. 

Az 1722-re elkészült torony nélküli templomot 
kívülró1 és belülró1 is hosszabb ideig csak fehérre meszel
ték, majd mészalapú festéssel kívül-belül halványsárgás 
színezetet kapott. A jelenlegi főoltár beépítése (1870 
körül) előtt már színes, aládolgozott, enyves festésű 
volt a templom belseje; +120/130 cm táján vörös sáv
val választották el a lábazatot, amely türkiz (szentély), 
szürkés (hajó) árnyalatú lehetett. Belül az ablakokat, az 
ajtókat, a tagozatokat és az oltártalapzatokat kb. 6 cm 
széles vörös kereteléssel hangsúlyozták, a falazat pedig 
egymás után sárga, okker, zöldes okkerszínezést kapott. 
A festések alól ma is átsejlő sötétbarna kereszteket is 
ekkor festhették fel a falakra. Ugyanebben az idóben 
a külső homlokzat is madártej színű sárgás árnyalatot 
kapott, s a D-i kapu külső, utólag összeállított jelenlegi 
keretét élénkvörös szín hangsúlyozta. 

A Szent Rókust ábrázoló, Körrey György által ké
szített (1869) főoltár és az új padok elkészülte után a 
lábazati festést megemelték 150-155 cm-re, rozsdabar
nára színezték az oltár lábazatával együtt. A lábazatot 
és az átszínezett falazatot keskenyebb (1-5 cm-es) de 
továbbra is vörös csík választotta el, de ugyanilyen 
sáv hangsúlyozta az oltártalapzatok körvonalait is. Ez 
utóbbiakat már csak a 95 cm magas jelen kori tüdőszínű 
elhúzás fedi. 

A templom és a torony lábazata belül idővel (kb. 20. 
sz.) sötétbarna, közép barna (torony) vagy sötétszürkés 
(szentély, hajó) árnyalatot kapott. 

Az 1818-ban épülő torony belső falai hosszú ide
ig csak fehérre voltak meszelve, szépen vakolt külső 
falazata pedig a templom színesre festésével lehetett 
összhangban. 

A csongrádi Nagyboldogasszony templom márvá
nyozó festése 1914-1915-ben készült, valószínűleg ez 
idő tájt, ill. az ablakok átalakításával, a Lourdes-i bar
lang építésével alakíthatták a Szent Rókus templomét 
is márványosra. 

A hajó boltozatának 194 7-es átalakításával, ill. ki
festésével belül felfrissíthették a márványos felületeket, 
kívül pedig - a mennyezeti kép alapján - jellegzetes 
barokk sárga színt kapott az épület. A hajóban és a szen
télyben a lábazati festés tüdő színCí átmázolásával, és azt 
követően, már csak a külső homlokzat és a toronybelső 
újult meg, ismét a fehér szín, a meszelés vált uralkodóvá. 
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Munkatársak: Szabó Krisztina régész, Orosz ferenc 
ásatási technikus. 

BÉRES MÁRIA 

1 1  0. Csongrád határa 
(Csongrád megye) Ő, Sza, A, Á, Kö, ú 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21%-át) már sűrű vetés borította, nagyjából ha
sonló arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, 
ill. gazzal fedett terület, melyeken nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

Csongrád külterületén két új lelóbelyet (Gulyás-ta
nyától Ny-ra, KÖH 74459; Mámaijöldele, Dósa-tanyától 
É-ra, KÖH 74465) találtunk. Több esetben tapasztaltuk 
a korábban külön kezelt lelőhelyek összefüggését, 
javasoltuk a nyilvántartásban való összevonásukat. 
A terepbejárás során őskori, szarmata, avar, Árpád-kori, 
középkori és újkori leleteket gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Weisz Attila 
geodéta; Molnár Zsolt, Császi Dávid geodéziai assziszten
sek; Alács Attila, Rózsa Gábor, Dankó Judit technikusok. 

1 1 1 .  Csór határa 
( Fejér megye) Ő, Kö 

PARDITKA GYÖRGYI 

A 8. sz út Székesfehérvárt Ny-ról elkerülő szakaszának 
tervezése miatt szükségessé vált terepbejárást 2010. júli
us 5-én végeztem. A nyomvonal két végpontját leszámít
va az egész terület gyeppel elfedett, m(íveletlen legelő, 
kaszáló. A Székesfehérvár határába eső lelóbelyek loka
lizálása nem járt sikerrel. Egy régészeti érdekű területet 
azonosítottam a Gaja-patak és a Hosszú-ér szögletében, a 
Hosszú-éri-földek te1iiletén, a patakok melletti É-D-i irá
nyú dombhátakon. Siklósi Gyula kéziratos Fejér megyei 
topográfiájának segítségével sikerült az eddig tévesen 
lokalizált KÖH 22474 (MRT 1115) és KÖH 22466 (MRT 
117) lelóbelyeket pontosabban elhelyezni a térképen. 

A bejárást során régészeti leletanyagot nem találtam. 

1 1 2 .  Csökmő, Kossuth utca 
(KÖH 7 5569) 
( Hajdú-Bihar megye) Á, Kk 

FEKETE CSANÁD 

2010. szeptember 1-jén vízvezeték-rekonstrnkciós mun
kák régészeti megfigyelése közben embercsontok kerül-

tek elő a hányóból, a református templommal szemben. 
A helyiek elmondása szerint az 1970-es években, amikor 
a vízvezetéket fektették, több sír is előkerült, azonban 
senki sem jelentette mindezt. A 47. sz. út építése, ill. a 
víz- és gázvezetékek fektetése során minden bizonnyal 
elpusztult a lelóbely jelentős része. 

Szeptember 3-7. között 12 Árpád-kori sírt, vala
mint egy késő középkori nagyméret(í szemetesgödröt 
bontottunk ki (mely vágta is az egyik sírt). A sírok sűrű 
elhelyezkedése, a vázak temetésének módja (keskeny 
gödörbe, lepelbe csavarva, mellékletként S-végű haj ka
rikákkal) felveti a templom középkori előzményének 
lehetőségét - feltehetően a templom körüli temető 
részletét sikerült feltárnunk. 

Munkatársak: Juhász László, J urás Ákos, Papp Enikő, 
Szabó Nóra technikusok. 

1 1 3. Dabas, Közép-domb 
(KÖH 5ii 5 5 5 )  
(Pest megye) Sza, Á ,  Kú 

SzELEKovszKY MÁRTA 

A 2257 /53 hrsz.-ú telken 2010. augusztus-szeptem
berben végeztünk régészeti megfigyelést és megelőző 
feltárást. Az 1500 m2 kiterjedésű beruházási terület 
teljes egészén kerültek elő régészeti jelenségek: összesen 
104 objektum. 

Túlnyomó többségük a szarmata korszakra keltez
hető. A Kr. u. 3-4. századi település egyes részleteit 
2008-ban a 2256/3 hrsz.-ú beruházási terület megelőző 
feltárása során is dokumentálhattuk. Az idei évben 
gödrök és árkok kerültek elő, lakóépítmények nyomára 
nem bukkantunk. A gödrök nagy része méhkas alakú, 
élelemtároló verem volt, melyeknek alját és oldalát 
agyaggal ki tapasztották. Az egy-, vagy többosztatú árkok 
a csapadékvíz elvezetésében és a település tagolásá
ban játszottak szerepet. Az objektumokból eló'kerülő 
emlékanyag nagy része szürke, korongolt, jól iszapolt, 
a római fazekasárnt utánzó szarmata kerámia volt, de 
eló'kerültek kézzel formált töredékek is. Feltártunk to
vábbá állatcsonttöredékeket, két gödörben lókoponyát. 
A fémanyag kifejezetten kevés volt, néhány gödörbó1 
vastárgyak, egy gödörbó1 ép, bronzból készült, aláhaj
tott lábú fibula került elő, a felszínen római pénzt, 
bronzlemezeket és egy töredékes Árpád-kori buzogányt 
találtunk. 

A 1 3 .  századra keltezhető 3 gödör, amelyekben 
vörös földfestékkel sávosan díszített palacktöredéket, 
szilkét és csigavonalas fazéktöredékeket találtunk. 
Egyetlen beásásban találtunk a 17-18. századra jellemző 
kerámiaanyagot. 

A leletanyagot a ceglédi Kossuth Múzeumban 
helyeztük el. 

Munkatársak: Kecskés Anita régész, Bíró István, 
Várkonyi Dia ásatási technikusok, Érdi Benedek ge
odéta. 

RÁCZ TIBOR ÁKOS 
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1 1 4 . Dabas, Vencelkei-dűlő 
(KÖH 73323)  
(Pest-megye) ő. R,  B, Szk, H, Á 
2010. március 22-én lakossági bejelentés érkezett a 
ceglédi Kossuth Múzeumba a Dabas É-i határában, 
Dabas-Besnyő mellett, az ún. „Vencelkei-d(ílő" nev(í 
határrészen található, ÉK-DNy irányú domb DK-i ol
dalán eló'került régészeti leletekró1. A március 26-diki 
helyszíni szemlén megállapítottuk, hogy egy intenzív, 
több korszak emlékanyagát tartalmazó, mindeddig 
ismeretlen lelóbely került elő. Több kupacban ember
csontok maradványait figyeltük meg, legalább 5-7 sírt 
dúlt szét a szántás. Az egyik csontkupacban honfoglalás 
kori sodrott bronz karperec töredékét találtuk, ezenkívül 
a felszínró1 eló'került még egy körte alakú vaskengyel 
töredéke és II. Lothár (945-950) ezüst verete is. A 10. 
századi anyagon kívül más régészeti korok emlékeit is 
megtaláltuk: gyűjtöttünk őskori kerámiatöredékeket, 4 
db csiszolt, korong alakú mészkőgyöngyöt, pattintott 
kőeszközöket (volhíniai kova, radiolarit, obszidián- és 
hidrokvarcitpengéket stb.), csiszolt kóbalta töredékét, 
a kora bronzkori Makó-kultúra belsődíszes talpas tál
jának töredékeit, szkíta kori nyílhegyeket, szarmata és 
Árpád-kori kerámiatöredékeket, valamint III. Béla átfúrt 
rézpénzét és 13.  századi ezüst denárokat. 

Április 16-án leletmentést végeztünk, a kengyel 
eló'kerülésének helyén 3x4 m-es szelvényt nyitottunk. 
Ebben egy 10. századi sírt sikerült feltárnunk. A sírban 
egy háton fekvő, nyújtott helyzetíí, felnőtt férfi feküdt 
nyílhegyekkel (6 db), az íjmarkolatot borító csontleme
zekkel, két vaskengyellel és vaszablával. 

Szeptember 13.  és október 12. között nagyobb sza
bású leletmentést folytatunk a területen. Ennek során 
összesen kb. 2158 m2-en 69 objektumot tártunk fel: 
tizenhét 10. századi sírt, egy középső rézkori (bodrogke
resztúri kultúra?) sírt, egy bizonytalan korú sírt, 16  kora 
bronzkori (Makó-kultúra) gödröt, 2 kora bronzkori árkot, 
3 bronzkori gödröt, 22 őskori gödröt, 2 őskori árkot, 1 
őskori házat, 1 Árpád-kori gödröt, 1 Árpád-kori házat, 
1 bizonytalan korú gödröt. 

A 10. századi sírok a domb K-i, DK-i oldalán húzód
tak, 9 sír maradt meg többé-kevésbé bolygatatlan ui. Egy 
részleges lovas temetkezést találtunk nyílhegyekkel, az 
íjmarkolatot borító csontlemezekkel, karikás csikózablá
val. Egy infans l. korú kislány sírjából kéttagú, csüngős 
aranyozott ezüst kaftánveretek és S-véglí hajkarika, 
egy másik női sírból az elhunyt nyaka környékéró1 5 
db érem - 1. Berengár császár (915-924) és Provence-i 
Hugó (926-945) ezüst veretei - kerültek elő. Egy további 
női sírban két bronz karperecet, bronz fülesgombokat 
és bronzgyíírűt találtunk. Kilenc sírt a mezőgazdasági 
m(ívelés oly mértékben pusztított, hogy csak összefüg
gés nélküli csonttöredékeket és néhány vastöredéket 
tudtunk megfigyelni, többnyire nem is a sírgödrökben, 
hanem csak a szántáscsíkokban. A leletanyag és a sír
mező jellege annak használatát a 10. sz. második felére-a 
10-11. sz. fordulójára helyezi. Úgy tűnik, hogy vala meny-

nyi, még megmenthető sírt sikerült feltárnunk. A temető 
több sírja a domb DK-i, K-i részén elpusztulhatott. 

Az őskori település objektumai a domb gerincén és 
Ny-i oldalán slírűsödtek. Ezenkívül a domb DNy-i részén 
megnyitott kisebb (kb. 220 m2) területen szintén inten
zív megtelepedésre utaló nyomokat találtunk. Az őskori 
objektumok közül 16  gödör és 2 árok köthető a kora 
bronzkori Makó-kultúrához. Több makói gödörbó1 kerül
tek elő belsődíszes talpas tálak, valamint behúzott nyakú 
tálak, seprődíszes fazekak stb. töredékei és állatcsontok. 
Kiemelkedő objektum volt egy kisebb gödör, amelybe 
sok állatcsont - köztük egy kecske váza - és majdnem 
egész belsődíszes talpas tál került elő, valamint egy má
sik, igen nagyméretíí (kb. 3 m átmérőjű és 1 ,8 m mély) 
gödör makói anyaggal, amelynek aljára őstulkok szarvait 
helyezték. A makói település a felszínró1 gy(íjtött kerá
miaanyag alapján nagyobb kiterjedésű lehetett, mint a 
feltárt terület: a teljes dombháton végighúzódhat. Így a 
domb eddig nem kutatott részein még eló'kerülhetnek 
a település további objektumai. 

A kora bronzkori gödrökön kívül feltártunk még 
három valószín(íleg bronzkori (kora vagy késő bronz
kor?) gödröt, 25 igen kevés, jellegtelen kerámiaanyagot 
és kevés állatcsontot tartalmazó őskori gödröt (gödrök, 
árkok, ház), valamint egy bizonytalan korú gödröt is. 

Eló'került továbbá egy Árpád-kori, cölöpszerkeze
tes, sütőkemencés ház kevés kerámiatöredékkel, állat
csonttal és őrló'kőtöredékkel, valamint egy Árpád-kori 
gödör is. 

Munkatársak: Farkas Zoltán, Kalli András, Kecskés 
Anita és Langó Péter régészek; Érdi Benedek geodéta; 
Kovács Dömötör, Jakucs János és Molnár Dávid régész
technikusok; Boros Bence, Czinege Dániel Zsombor, 
Eszes Adrienn, Füleki Orsolya, Gálffy György, Hegyi 
Borbála, Hoffer Norman, Lukács Nikoletta, Miháczi
Pálfi Anett, Pilling Zoltán, Sohonyai Brigitta, Szabó 
Ágnes, Tihanyi Balázs, Varga Zsuzsanna (SZTE), Bodri 
Máté, Gregor István, Paár Ferenc, Rákóczi Gergely, 
Zay Orsolya (ELTE) régészhallgatók; Fojta József és 
Greman István. 

PATAY RÓBERT - RÁCZ TIBOR ÁKOS 

1 1 5. Dabronc határa 
(Veszprém megye) Ő, Ró, Kö 
Szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó terepbe
járást végeztünk Sümeg ÉNy-i részén és a tó1e ÉNy-ra 
fekvő települések területén. A tervezett nyomvonal csak 
kisebb része volt bejárható, nagyobb része gabonafölde
ken haladt át, amelyek területét a lábon álló gabona mi
att nem tudtuk átvizsgálni. Terepi megfigyelésre egyedül 
a kukoricával bevetett mezőgazdasági területek voltak 
alkalmasak. A belterületeken, beépített környezetben 
futó részeken is csak néhány esetben, a házak között és 
az utcák mentén fekvő kisebb-nagyobb kukoricásokban 
lehetett hagyományos terepbejárást folytatni. Összesen 
16  új lelóbelyet azonosítottunk. 
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Dabronctól D-re, a türjei és a gógánfai út keresz
teződésétó1 ÉNy-ra kisszámú római kori edénytöredéket 
gyűjtöttünk (LJergecsi-dűlő H, KÜH 756U3), nagysága 
1 10x100 m. A település D-i szélén, a műút Ny-i oldalán 
a vasúttól D-re, Ny felé enyhén emelkedő domboldalon 
őskori és középkori kerámia szórványos előfordulását 
tapasztaltuk (Vasútállomástól D-re, KÖH 75605), nagy
sága 120x 100 m. A település K-i szélén a Marcal felé 
lejtő domboldalon található É-D-i irányú Kertel? (KÖH 
7734) lelőhely területe a terepi megfigyelés alapján D 
felé eléri a vasútvonalat, és feltehetően azon túl is tart. 
Dabronc É-i szélén, a Hetyefőre vezető mCíúttól K-re, a 
Marcal bal partja mentén húzódó alacsony dombháton 
fekvő Rét alja díílő (KÖH 7735) leló'hely Ny-i szélén 
talált őskori és középkori edénytöredékek alapján a 
leló'hely a Ny feló1 szomszédos sportpálya területére 
is kiterjed. 

Munkatárs: Koller Melinda régész. 

1 1 6. Debrecen, Monostor-erdő 
( KÖH 36763) 

KOVÁCS FERENC 

(Hajdú-Bihar megye) U, B, LT, Sza, Á, Kk 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009. 
május 14. és 2010. április 28. között megelőző feltárást 
végzett a leló11elyen. A kutatást a 4. sz. főút Debrecent 
elkerülő szakaszának a 35. sz. főúttól Bocskaikertig ter
jedő szakaszának (0+000-11  +900 km-sz. között) építése 
tette szükségessé. A feltárt terület 59 311  m2 volt. Az 
egy évig tartó közepesen intenzív feltárás eredménye
képpen 628 objektumszámot és 1172 stratigráfiai számot 
osztottunk ki. 

Az ÉK-DNy-i irányú leló11elyen a következő kor
szakokat azonosítottuk: középső neolitikum (alföldi 
vonaldíszes kerámia kultúrája), bronzkor (Makó-cso
port), késő vaskor (kelta), római császárkor (szarmata), 
Árpád-kor, késő középkor (15-16. sz.), újkor. A kutatott 
terület egészén végighúzódik a leló11ely. Az É-i és a D-i 
szélén találhatóak az őskori objektumok, míg a közepén 
helyezkedett el az Árpád-kori falu. 

A neolitikum korából származó objektumok egy 
település nyomait mutatják: nagyméretCí agyagkiter
melő gödrök, cölöplyukak és árkok. A bronzkor ide
jéből eló'került gödrök pedig tanyaszer(í letelepedést 
mutatnak. Egyetlen egy urnás temetkezés kötődik 
ehhez a korszakhoz. A vaskori falut a lelőhely D-i 
részén lokalizáltuk. A római császárkorból a szarma
tákhoz köthető egy magányos csontvázas temetkezés 
és néhány gödör. Az objektumok jelentős része az 
Árpád-kori településhez tartozott (házak, kutak, göd
rök, árkok, cölöplyukak, földbe vájt kemencék). A falu 
valószínCíleg tovább élt - csak már kisebb létszámban 
- a 16 .  századig. 

A leletanyag az elsődleges feldolgozás után a Haj
dú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságán, a Déri 
Múzeumban kerül végleges elhelyezésre. 
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Munkatársak: Izer Zsófia, Jurás Ákos, Menyhért Mó
nika, Ortutai Róbert technikusok. A geodéziai felmérést 
az Archeodata 1998 Bt. végezte. 

1 1 7. Debrecen, Nagytemplom 
(KÖH 36609) 
(Hajdú-Bihar megye) Kö 

KOLOZSI BARBARA 

A debreceni Nagytemplom mögötti imateremben a 
padlószint süllyesztése előtt 2010. szeptember 20. és 
október 1 .  között megelőző feltárást végeztünk. A te
rem É-i fala alatt tártuk fel a Szent András templom 
14. sz. elején téglákból épített, kb. 220 cm széles falát, 
amely kb. 1 m vastagságban maradt meg. A téglák egy 
13.  sz. elején épített templom elbontásából származtak. 
A feltárt legkorábbi falszakaszra egy 15. századi átépítés 
során húzták fel az 1 802-ben leégett templom É-i sek
restyéjének falát. 

Az imateremben az egykori templom körüli temető 
8 sírját is feltártuk. A sírok mélységében találtuk meg 
Mátyás király ezüst dénárját, ami a temetkezéseket 
a 15. sz. második felére keltezi. Valamennyi elhunyt 
gyermek volt, mellékletek nélkül eltemetve. Három 
leánygyermek koponyáján zöldes színCí elszíneződés 
mutatkozott, amit a fejükre helyezett bronzfonallal 
díszített párta okozott. 

Statikai szakvélemény alapján a helyiség padlószint
jétó1 kb. 150 cm mélységig, a megjelenő talajvíz szint
jéig folytathattuk a feltárást. A több ponton elvégzett 
próbafúrások megmutatták, hogy innen még kb. 70 cm 
vastag az altalaj feletti humuszréteg, ami további fel 
nem tárható sírokat rejthet. 

Munkatársak: Faragóné Csutak Tünde régésztech
nikus, Fehér Csaba rajzoló, Janka Edvárd fényképész. 

1 1 8. Debrecen, Nyugati kiskörút 
( KÖH 3 5 1 96) 
(Hajdú-Bihar megye) Sza, Á, Kk, Kú 

D. SZABÓ LÁSZLÓ 

2010. szeptember 7-10. között próbafeltárást végeztünk 
a Nyugati kiskörút I. ütemének területén. Az egykori 
lakóépületek pincéiben lévő törmeléket kiemelve kezd
tük el keresni azt a szintet, ahol bolygatatlan régészeti 
objektumok jelentkeznek. Az Arany János utca mellett 
egy kb. 15x16 m-es területet nyitottunk ki, kb. 250 
cm mélységben. Ezen a szinten jelentkezett egy K-Ny 
irányú árok és két gödör foltja. Korszakhoz, leletanyag 
hiányában, nem tudtuk kötni. 

A Debreceni Ítélőtábla melletti egykori épület 
helyén egy kb. 25x12 m-nyi területen, kb. 200 cm-es 
mélységben termeltük ki a törmeléket. Itt tíznél több 
régészeti jelenség rajzolódott ki, az előkerült cserepek a 
császárkor és a középkor időszakából származtak. 

2010. október 14-29. között az Arany J. u. 37., ill. a 
Széchenyi u. 32. sz. alatti beruházásokhoz kapcsolódó 
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megelőző ásatáson 28 objektumot tártunk fel. Árpád
kori kerámiát találtunk egy tölcsérszerűen szűkülő 
kútban, amelyben faszerkezet nyomát nem tudtuk 
megfigyelni. A kút legalján egy 13.  században készített, 
fehérre égő agyagból készült vizespalackot találtunk. 
Középkori emlékanyag került elő a legtöbb régészeti 
jelenségbó1. A fazekak töredékei mellett több vastárgyat 
(patkók, sarkantyúk) is találtunk. Kora újkori volt egy 
árok, amely az Arany János utcával párhuzamosan, az 
egykori városi sánc irányába futott. Ezzel csapolták le 
az 1 600-as évek elején még mocsaras területet, majd a 
feltöltés után 1638-ban itt nyitották meg a Kádas utcát 
(ma Arany János utca). 

Több téglaalapot és tégla pillért tártunk fel, amelyek 
újkori házakhoz tartoztak és gyakran a középkori gödrök, 
kutak betöltésére épültek. 

Munkatársak: Faragóné Csutak Tünde régésztech
nikus, Fehér Csaba rajzoló, Janka Edvárd fényképész. 

1 1 9.  Debrecen, Tócó-part 
(KÖH 5 3338) 
(Hajdú-Bihar megye) U 

D. SZABÓ LÁSZLÓ 

A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága folytatta 
a 4. sz. főút Debrecent elkerülő szakaszának területére 
eső leló'hely 2008-ban megkezdett megelőző feltárását. 
2010. március 8-1 1 .  között 92 m2-en 10 objektumot 
bontottunk ki, melyek a neolitikum idejébó1 származnak. 

A leletanyag az elsődleges feldolgozás után a Haj
dú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságán, a Déri 
Múzeumban kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatárs: Nagy Emese Gyöngyvér régész. A geo
déziai felmérést az Archeodata 1998 Bt. végezte. 

1 20. Derekegyház, Petőfi utca 
(KÖH 1 77lt5)  
(Csongrád megye) Kk, Kú 

HAJDÚ ZSIGMOND 

2010. október 7-8-án régészeti megelőző feltárást vé
geztünk a leló'helyen. A terület a Kórógy-érhez közel, 
attól 20-30 m-re D-re, a környezetébó1 83 m magasan 
kiemelkedő domb partján található. A szelvényt a Petőfi 
Sándor utcában (37 /2 hrsz.) az Alkotmány utca 8. sz. 
telek kerítésével párhuzamosan, a telek hátsó bejárójától 
a villanyoszlopig jelöltük ki. 

A kb. 78 m2 terület humuszolása közben késő kö
zépkori mázas kályhacsempe-, apró kerámiatöredék és 
tégladarabok kerültek elő, de ezeket nem tudtuk objek
tumhoz kötni. A szelvényben a metszetet követve, K-ró1 
Ny felé haladva a fekete öntéstalajos humusz vastagsága 
88-130 cm-ró1 46-60 cm-re csökkent. Az okkersárga 
vályogos altalajban jelentkező foltok zöme bizonytalan 
szélekkel jelentkezett. Öt jelenséget különítettünk el: 
ebbó1 egy természeti folyamatok eredményének, egy 
pedig újkori beásásnak bizonyult. Előkerült egy szinte 

szabályos kör alakú gödör, melynek gyér leletanyaga 
késő középkorra-kora újkorra datálható. Egy sekély 
objektumalj kora - leletek hiányában - kérdéses maradt. 
A szelvény K-i végében a térszíni formákat követve, 
egy K-Ny 280° tájolású árok jelentkezett, de átvágása 
közben a hamar felszökő talajvíz miatt bontását nem 
tudtuk folytatni. Feltételezhetjük, hogy az árok a késő 
középkori-kora újkori település szélét jelzi, de az objek
tumból eló'került kevés számú leletanyag alapján további 
következtetésre nincs lehetőségünk. 

Munkatárs: Szabó Krisztina. 
BÉRES MÁRIA 

1 2 1 .  Deszk határa 
(Csongrád megye) U, B, Sza, A, Á 
2010. november 19-21. között terepbejárást végeztünk 
beruházáshoz kapcsolódóan, melynek célja a Tisza-Ma
rosszög vezetékhálózat kiskészletű kőolaj- és földgáz
telepeinek termelésbe állítása volt. Mindez 9 meglévő 
kút kiképzését/átképzését, 2 új kút fúrását, ill. a Maros 
folyótól D-re olajos technológia kialakítását, az olaj- és 
gáztermelő kútvezetékek kiépítését jelentette. 

A gerincvezetékek nyomvonala összesen 8060 m 
hosszúságú volt, amely Csongrád megye területén Al
győ, Szeged-Tápé és Deszk közigazgatási határán, szán
tott vagy növényzettel (legelő, nádas, erdő) fedett része
ken haladt. Összességében a bejárt nyomvonalszakaszok 
90%-a bizonyult terepi vizsgálatra alkalmasnak. A látási 
körülmények többnyire rosszak vagy közepesek voltak. 
Szántott, bemlívelt és viszonylag jó látási körülményeket 
adó területet a Maros balparti részén, a Deszk-Vénó, a 
Maros-oldal és a Deszk-Ruszka határrészben találtunk. 
A nyomvonal két nyilvántartott régészeti leló'helyet 
érintett, míg négy esetben azok közelében haladt (KÖH 
44285, 42409, 40645, 60271), de nem érintkezett azzal. 
Új leló'helyet nem találtunk. 

Fehértó (KÖH 41876): A Deszk-Klárafalva közötti 
főút bal oldalán, a községtó1 K-re, kb. 250-300 m-re, 
a mlíúttól nagyjából 100 m-re, egy ÉNy-DK-i irányú 
magaslaton húzódik. A leló'helyen 1976-ban Matúz Edit 
végzett terepbejárást,1 majd 1984-ben Horváth Ferenc 
vezetett feltárást, melynek eredményeként jelentős 
mennyiségű leletanyagot eredményező szarmata kori 
és bronzkori objektumok, késő neolit-kora rézkori le
letek, valamint a Szőreg- Perjámos-kultúra időszakából 
származó hat temetkezés került elő.2 2010. november 
20-dikai terepbejárásunkon nagyjából egy 200x150 
m2-es területró1 elszórtan gylíjtöttünk szarmata, bronz
kori, neolit és Árpád-kori kerámiatöredékeket. A látási 
körülmények korlátozottak voltak, így nem sikerült 
pontosítani az A-54. olajkút É-i, ÉK-i oldalán a leló'hely 
kiterjedését. 

1 MFMRégAd: 749-81 
2 MFMRégAd: 1001-85 
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I. sz. olajkút (KÖH 44026): A leló11ely közvetlenül a 
Szeged-Makó 43. sz. főút bal oldalán, a 13. km-kő magas
ságában fekvő, K-Ny irányú magasparton helyezkedik 
el. A jó földrajzi adottságú, több korszakot képviselő, 
nagy kiterjedés(í, intenzív lelóbely az út bal oldalán, a 
12.  km-kő környékén húzódó fennsík a lapos Fehértó 
nevű határrészbe olvad bele. A lelóbely az 1960-as évek 
óta ismert. 1966-ban Trogmayer Ottó végzett feltárást, 
melynek eredménye 9 avar kori sír és a Körös-kultúra 
egy intenzív, nagy kiterjedés(í településrészlete volt.3 
1976-ban Matúz Edit, majd 2008-ban V. Szabó Gábor 
azonosította terepbejárással a lelóbelyet. 2010. novem
ber 20-dikai terepbejárásunkkor a látási körülmények 
korlátozottak voltak, mindössze a lelóbely 43. sz. műút 
felé eső harmada volt szántott, a többi részen növény
zettel benőtt, vizenyős semlyékes terület húzódott. 
Leleteket csak a műúttal párhuzamos, K-Ny irányú, 
az út mindkét oldalán jól észrevehető dombháton 
találtunk. Szóródásuk alapján megállapíthattuk, hogy 
korábbi kiterjedésén túl a lelóbely lehúzódik a D-1/a kút 
vonaláig. A lelóbely egészéró1 nagy mennyiségű korai 
és késő neolit, bronzkori, szarmata, avar és Árpád-kori 
edénytöredékeket gyűjtöttünk. 

Munkatárs: Ferke Norbert. 
F. LAJKÓ ORSOLYA 

1 22 .  Dévaványa, Réhely-dűlő, Dékány-tanya 
(KÖH 7 5 1  Li 3 )  
(Békés megye) Ő, Sza, Á 
A HHE-Ecsegfalva-1 és a HHE-Túrkeve-K-1 földgázku
takat összekötő földgázvezeték tervezett nyomvonalán 
2010 júliusában végeztünk régészeti terepbejárásokat. 
A korábban még nem ismert lelóbely a dévaványai határ 
ÉNy-i részén helyezkedik el, közvetlenül az ecsegfalvi 
határvonal mentén. Egy jelentős, kanyargós partvonulat 
alkotja ezen a részen a két település közötti, egykori 
Ecsegi-tó DDK-i határát. Ebbó1 a partvonulatból ágazik 
le DK-i irányban egy mára már jócskán feltöltődött, 
rövid mederszakasz, egy fattyúág, amelynek DK-i part
jára támaszkodik a lelóbely. Ez a feltöltődött meder és 
kb. 50 m-es leletmentes sáv választja el a lelóbelyet a 
tőle ÉK-re lévő Ecsegfalva, Kelemen-zug lelóbelytó1. 
A lelóbely területe magában foglal egy kisebb, keskeny 
kiemelkedést, és D feló1 pedig egy lefolyás nélküli, ha
tározott körvonalú, feltöltődött időszakos mederszakasz 
határolja. A lelóbely kiterjedése kb. 250x200 m-es, terü
letén őskori, szarmata és Árpád-kori edénytöredékeket 
gyűjtöttünk. 

LISKA ANDRÁS 

3 MFMRégAd: 73-76, leletanyag: MFM !tsz.: 70.3.1-22. és Ő leltá
rozatlan GYN 210. 

1 23 .  Diósviszló, Borzó-dűlő 
(Baranya megye) U, B 
2010 nyarán megelőző feltárásokat végeztünk a Város
föld és Drávaszerdahely között építendő gázvezeték 
építése által érintett régészeti lelóbelyeken. 

Borzó-dűlő I. (HT-89, KÖH 69127) :  Május 25. és 
július 3 .  között kutattunk a lelóbelyen, 1872 m2-en. 
Összesen 72 objektumot tártunk fel: 49 gödröt (ebbó1 9 
neolit, 26, bronzkori, 14 őskori), 13 cölöphelyet (ebbó1 1 
neolit, 1 bronzkori, 1 1  őskori), 10 árkot (ebbó1 5 neolit, 
1 bronzkori, 3 őskori, 1 ismeretlen korú) . A leletanyag 
nagyobb része a bronzkori gödrökbó1 származik, fó1eg 
kerámia, kevés állatcsont. A neolit leletanyag csekély, 
néhány durva töredék mellett finom, gömbös testű tálak 
vonaldíszes töredékei is előkerültek. 

Borzó-dűlő II. (HT-104, KÖH 69149): Július 1 2-31. 
között a 097 hrsz.-ú ingatlanon kutattunk, a 2025 m2-nyi 
lehumuszolt területbó1 1840 m2 volt régészeti objektu
mokkal fedett. 

A lelóbelyet a Harkány és Diósviszló közötti műút 
szeli ketté, mind É-i, mind pedjg D-i irányba igen inten
zív, a 7 m széles kutatóárokban csaknem 250 régészeti 
jelenséget azonosítottunk. A régészeti objektumok egy
mást érték, több közülük nagy kiterjedésű, de mélysé
gük nem volt jelentős. Túlnyomó részük hulladék- és/ 
vagy élelemtároló gödör, de sikerült feltárnunk két 
cölöpszerkezetes ház részletét, valamint egy mélyebb, 
íves lefutású árkot, amely talán egy nagyobb kerítőárok 
részlete. Leletanyaguk nagy része szerény mennyiségű, 
silány minőségű; néhány épebb, bekarcolt vonaldíszes 
kerámiatöredék alapján a település a középső neolitikum 
időszakára keltezhető (DVK). A leletek közül a csiszolt 
kőeszközök érdemelnek külön említést, némelyik igen 
szép megmunkálású. 

A lelóbely D-i irányban tovább folytatódik, de egy 
nagyobb mocsaras terület miatt a feltárást egyelőre ebbe 
az irányba nem tudtuk folytatni. A magas talajvízszint 
miatt több objektumot nem tudtunk teljesen feltárni. Az 
augusztus eleji nagy esők miatt a Dráva megemelkedő 
vízszintje teljesen elárasztotta lelóbelyet, ezért az objek
tumok egy részét nem sikerült dokumentálni. 

Munkatársak: Voicsek Vanda régész, Nagy Norbert, 
Linzembold Csongor, Vadas Lívia, Fenyvesi Anita ré
gésztechnikusok. 

LIGNER JÁCINT 

1 2Li .  Dombóvár-Újdombóvár, Köztemető 
(KÖH 73205)  
(Tolna megye) Ró 
2010. március 11 -én helyszíni szemlét és leletmentést 
végeztünk a köztemetóben, ahol a ravatalozó mellett 
vízóraakna ásása során egy kis edényt és mellette egy 
csontvázat találtak. A helyszínen azt tapasztaltuk, hogy a 
VU. utcától ÉK-i irányban mintegy 200 m-re lévő ravata
lozónál, az újonnan ásott vízóraakna K-i oldalán valóban 
római kori sír került elő. A K-Ny tájolású, lekerekített 
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sarkú, téglalap alakú sír foltja a mai járószinttó1 kb. 100-
110 cm-re jelentkezett, a sárga löszös altalajtól alig elütő 
világosbarna betöltéssel. A viszonylag alacsony tennetű, 
vékony testalkatú halottat fejjel K-nek, lábbal Ny-nak, 
háton nyújtva temették el. Bolygatás érte a koponyát, 
a bal alkarcsontot és a lábszárakat. A koponya felső 
része megsérült, de az állkapocs feló1i alsó rész eredeti 
helyén maradt meg. A koponya a jobb váll felé eldó1t, 
előrebillent, valószínűleg temetéskor párnát helyeztek 
a feje alá. A karok nem szorosan a test mellett, hanem 
kicsit trapéz alakban, a könyék magasságában mintegy 
10 cm-re a hordáktól eltávolodva helyezkedtek el. A jobb 
alkart a mellkason keresztben, a bal váll irányába fel
hajlították, a csuklóján bronz karkötő volt. A bal alkar 
másodlagos helyzetben, a jobb felkar környékén került 
elő, de a bal kézfej eredeti helyzetében, az alhasi tájékon 
feküdt, gyCírlís vagy kisujján két bronz karikagy(írűvel. 
Kérdéses, hogy mi okozhatta azt, hogy a felkarcsontok 
a sírfenéken fekvő bordáknál jóval magasabban voltak. 
A jobb combcsont még eredeti helyzetében, a bal már 
törötten és részben bolygatott állapotban került elő. 
A láb alsó részét erős bolygatás érte, a lábfejek és lábszár
csontok nem kerültek elő, de erró1 a részró1 származik 
a bejelentő által a Helytörténeti Gyííjteménybe bevitt 
mázas korsó és az utólag átadott kis szürke tál is. 

A mellékletek, elsősorban a mázas korsó és a nyitott 
bronz karperec, a sírt a 4. sz. második felére keltezik. 
A temetkezési rítus és a mellékletek kivitelezése, mi
nősége is megegyezik a korban szokványossal, ezért 
valószínűsíthető, hogy egyszerű, földsíros temetkezés 
került napvilágra, ami habár bolygatott, mégis teljesnek 
tekinthető. 

Az előkerült leletegyüttes jelentőségét az adja, 
hogy új adatokkal szolgál Dombóvár késő római kori 
történetéhez, valamint segít pontosítani korábbi kutatási 
adatokat. Feltételezhető, hogy az eddig csak „VII. utca" 
lelónelyként rögzített, 1970-ben eló'került téglasír az 
utca É-i - lelónelyünkhöz közelebbi - részén lehetett. 
Az eddig ismert sírcsoportok alapján feltételezett, 
nagyjából K-Ny irányú, római kori út vonala, amely az 
I. sz. téglagyártól indulva, a Kölcsey utcán át eddig a 
VII. utcáig volt követhető, most kiegészíthető egy rövid 
szakasszal: a Köztemető területén É felé fordulva követi 
a Kapos vonalát. 

BoRuzs KATALIN - SZABÓ GÉZA 

1 2 5. Döge, Gurítódomb 
(Fényeslitke, Ereszvény-dűlő) 
(KÖH 6 1 372 )  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B ,  Szk 
2010. február 17.  és április 21 .  között megelőző feltárást 
végeztünk Döge területén, Fényeslitke-Komoró határá
ban, ahol Ipari Parkot kívántak létesíteni. A tervezett 
1 ,5 ha-os közel 4 m mély záportározó az egykori vasúti 
gurítódomb helyén létesül. A feltárt 259 objektumból 
mintegy 245 kora bronzkorinak (Szaniszló-csoport) bi-

zonyult, míg a maradék szkíta kori volt. A leletanyagból 
kiemelkedik két, csontból készült balta, valamint néhány 
közel ép edény. 

Ennél is érdekesebbnek bizonyult azonban az a 
nagyméretű védműrendszer, melynek jelentős részét si
került feltárnunk. A terület közepén egy hatalmas (külső 
átmérője kb. 1 10  m), félkör alakú árok került elő, mely
nek Ny-i oldalán a bejáratot is sikerült megfigyelnünk. 
É-i és D-i szélén egy-egy Ny-K irányú árok helyezkedett 
el, melyek mintegy 80 m hosszan keresztezték az ásatás 
területét. Egy másik -bejáróval is ellátott árok - a félkör 
alakú árok belsejében került elő, s becsatlakozott abba. 
Az árkok igen mélyek és szélesek voltak; 160 cm körül 
volt a legkisebb mélység, de néhol a 220-230 cm-t is 
elérték. Átlagos szélességük 5 m körül volt, de a legszé
lesebb részen a 10  m-t is elérte. Néhány - szintén kora 
bronzkori - kút is eló'került, melyek leletanyagban igen 
gazdagnak bizonyultak. 

1 26 .  Dömsöd, Zöldhegyi-dűlő 
( KÖH 7Li03 1 ,  7Li033)  
(Pest megye) B, V ,  Ró, Kö 

JAKAB ArrILA 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti leló11elyet azonosítottunk. 

Dömsödön két, korábban ismeretlen lelőhelyet azo
nosítottunk, ezek között a Duna-parton elhelyezkedő, 
nagy kiterjedés(í, intenzív, több korszakon át lakott 
lelőhelyet érdemes megemlíteni (Zöldhegyi-d(ílő !.). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

1 2 7. Drávaszerdahely, Belső-Szilas 
(KÖH 75227)  
(Baranya megye) B 
2010. szeptember 16-17-én elvégeztük a Horvát Tran
zit gázvezeték építéséhez kapcsolódóan a HT-180 jelű 
régészeti lelónelyen végzett földmunkák megfigyelését. 

A humuszréteg gépi eltávolítása során egyértelműen 
elkülöníthető régészeti objektumot nem azonosítottunk, 
egy erősen tégla- és kerámiatörmelékes réteg miatt azon
ban a további munkavégzést a nyomvonal 194+420-
194+4 70 km-szelvényei között leállítottuk. A gázvezeték 
nyomvonalában 226 m2-nyi nyesett területbó1 171 m2 
bizonyult régészetileg pozitívnak. 

A bontást a téglatörmelékes rétegben kezdtük egy 
szondázó keresztirányú árokkal, de ennek metszetében 
sem lehetett objektumot azonosítani. A kerámia törme
lékes felszín kézi nyesése után egy gödör és benne egy 
bronzkori urna in situ jelentkezett. A nyomvonalra 
meró1egesen húzott még két árokban 30-40 cm mélyen 
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jelentkezett a sárga, növényi maradványokkal kevert 
geológiai réteg, újabb régészeti objektumot nem figyel
tünk meg. 

Feltételezésünk szerint a terület ezen részét a kö
zelmúltban építési törmelékkel vegyes földdel töltötték 
fel, de a tereprendezés során régészeti objektumokat 
is bolygathattak, így kerülhetett a törmelékes rétegbe 
bronzkori leletanyag. Annak eldöntésére, hogy az itt 
talált urna magányos temetkezés-e, vagy egy temető 
része, ill. hogy a területen lokalizálható-e hozzá tartozó 
település, egy nagyobb felületű feltárásra lenne szükség. 

Munkatársak: Orbán Gábor, Vadas Lívia régész
technikusok. 

1 28. Dunafalva, Barkás 
( KÖH 69487) 
( Bács-Kiskun megye) 1 

LIGNER JÁCINT 

A HT-51 jelű leló11ely Dunafalva K-i határában, a Vári
dűlő határrészben, a Sütő-tanyától 750 m-re ÉK-re he
lyezkedik el, egy K-Ny-i irányú földháton. A Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársai 2010. május 
26-án végezték el a leló11elynek a Magyar-Horvát gáz
vezeték nyomvonala által érintett szakaszán a megelőző 
feltárást. A lehumuszolt 299 m2-bó1 99 m2 volt régészeti 
objektumokkal fedett. A sárga agyagos altalajon 3 cö
löphelyet találtunk, korhatározó leletanyag egyikbó1 
sem került elő. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Benedek András régész, Pópity Ri
chárd, Szabó Dénes technikusok. 

1 29. Dunafalva, Vári-dűlő 
( KÖH 7 3 597) 
(Bács-Kiskun megye) Á. 1 

GULYÁS GYÖNGYI 

A HT-149 jelű lelóbely Dunafalva külterületén, a falutól 
3,7 km-re ÉK-re, a Duna holtágától 1 km-re D-re, az 
ÉK-DNy irányú töltésúttól 200 m-re K-re, egy ÉNy
DK irányú kiemelkedésen található, a Magyar-Horvát 
gázvezeték 124+250 és 124+350 km-szelvényei között. 
A lelóbely régészeti megfigyelés során került elő, 100 
m hosszú szakasza esett az 5 m széles nyomvonalba. 
A szelvény két oldalán lévő magas búza miatt a lelóbely 
kiterjedését nem tudtuk lehatárolni. 

A megfigyelés során előkerült temetkezésen kívül a 
2010. június 9-10-én végzett megelőző feltáráson 3 ré
gészeti objektumot tártunk fel. Előkerült egy kisméret(í, 
kerek, faszenes égett folt, valamint egy rövid ároksza
kasz, melynek csak a lekerekített végződése nyúlt bele 
a szelvénybe és egy kisméretű ovális gödör. A lelónely 
legjelentősebb objektuma a kiemelkedés K-i oldalában 
található Ny-K tájolású bolygatatlan sír, melyben egy 

háton fekvő, nyújtott testhelyzetű, rossz megtartású 
gyermekváz feküdt. A sír foltja nem rajzolódott ki, a 
humuszolás során a kotró kanala a koponya tetejét 
megsértette. A koponya bal oldalán egy apró, nyitott 
végű bronzhuzal fülbevaló került elő, a medence jobb 
oldalán pedig egy töredékes, enyhén ívelt vaspánt, 
mely talán koporsókapocs lehetett. A sír tájolása és a 
leletek alapján Árpád-korra keltezhető. A temetkezés 
a szelvény közepén helyezkedett el, a környezetében 
több sírt nem találtunk. 

A leletanyag az elsődleges feldolgozást követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bárdos Nándor, Németh Dániel, 
Szabados György technikusok. 

1 30. Dunaföldvár, Felső-rév 
(KÖH 7 1 9 1 3 ) 
(Tolna megye) B, Ró, A 

HERENDI ORSOLYA 

2010. április 19. és május 7. között elvégeztük a pró
bafeltárást a lelónelyen, a 0109 hrsz.-ú ingatlanon, 
2808 m2-en. Dunaföldvártól É-ra, a tervezett bioetanol 
üzem területén a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat munkatársai a 2009. november 2-án végzett 
terepbejáráson őskorra és római korra tehető leló11e
lyet valószín(ísítettek a Nagykarácsonyi-vízfolyás É-i 
partján, egy É-ról D-re lejtő domb oldalában, mintegy 
7000 m2-en. 

A próbaásatás során az eredetileg lelőhelyként 
körülhatárolt területen hosszirányban 4 keskeny kuta
tóárkot nyitottunk. Objektumok csak ezek ÉNy-i vége 
felé, a dombtetőn, ill. annak közelében voltak. A pozitív 
kutatóárkokat a dombtető felé, az eredetileg kitűzött 
területen túlra is meghosszabbíthattuk, és egy ezektó1 
elkülönült szondát is nyithattunk a domb legmagasabb 
pontján. A valódi lelónely a dombtetőn található, nagy
jából 12 OOO m2-re terjedhet ki, folytatása az ugyanezen 
a dombháton elhelyezkedő, É-ra levő szomszédos telekre 
is kiterjed. Az eddigi eredmények alapján a jellege szórt, 
de az objektumok a teljes terület átlagában a 20 m-es 
távköznél sűrűbben jelentkeztek. A területen bronzkori, 
római kori és késő avar kori telepjelenségeket regiszt
ráltunk. 

A szondaárkok 2808 m2-es összterületén 70 ob
jektum került elő: gödrök, kemencék és árkok, ill. a 
szondák által részlegesen érintett épületrészletek voltak. 
A legnagyobb és legmélyebb objektumok az árkok, a 
legösszetettebb objektum egy öt darab rostélyos edény
égető kemencét és egy sütőkemencét magába foglaló 
kemencebokor. 

Az objektumok leletanyaga viszonylag kevés, fó1eg 
kerámiából és állatcsontból áll. Szórványlelet alig került 
elő, a kemencék egyrétegűek és rosszul kiégetettek, 
mindez mindegyik korszaknál a rövid élet(í megtele
pedésre utal. 
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A lelónelyet és környezetét korábbi építkezések 
során bolygatták, így érintetlen rész csak a domb K-i, je
lenleg szondázott felén várható. A dombtető (és egyben 
a leló11ely) Ny-i fele részlegesen építési törmelékkel van 
feltöltve és változó mértékben bolygatott, aminek mély
sége ismeretlen. A lelónely egy része minden bizonnyal 
elpusztult a domb ÉK-i, telekhatár melletti részén. 

A leletek a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
pécsi regionális irodájában történő elsődleges feldol
gozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerülnek 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Vogl Angéla, Zsubori István tech
nikusok. A geodéziai felmérést a Szakszolgálat pécsi 
geodéziai csoportja végezte. 

1 3 1 .  Dunaföldvár, Felső-rév 
(KÖH 7 1 9 1 3 ) 
(Tolna megye) B, Ró, A, Á 

BOLDOG ZOLTÁN 

A Boldog Zoltán vezette próbafeltárás után a megelőző 
feltárást 2010. június 22. és július 30. között végez
tük a 0109/4, 011 1/32, 0116/9 hrsz.-ú ingatlanokon, 
1 4  657 m2-en. 

A kijelölt ásatási területen három fő régészeti kor
szak található: bronzkor (kora és késő bronzkor), késő 
avar kor és Árpád-kor, mindhárom telepként. A területet 
az avar- és az Árpád-kori telepek részét képező árkok, 
árokrendszerek hálózták be. Ezenkívül római korinak 
meghatározható árkokat azonosítottunk. 

A bronzlwri objektumok a területen jellemzően 
szórtan helyezkedtek el, de az É-i és a D-i részen egy-egy 
sűrűn egymás mellé ásott objektumcsoportot találtunk. 
A leletek többségét agyagedények töredékei alkotják, 
közöttük díszkerámia és mindennapi használatra szánt 
kerámia egyaránt. Kiemelendő egy egészben előke
rült nagyméretíí, mintegy 70 cm magas tárolóedény, 
hombár. 

Az avar lwri házak és határoló árkok az ásatási terü
let középső és É-i részén helyezkedtek el. Az avar telep 
É-i irányban, a beruházási területen kívül nyilvánvalóan 
folytatódik. Kiemelendő lelet egy ház agyagpadlójába 
karcolt és szerencsésen fennmaradt malomjáték tábla. 

Az Árpád-lwri objektumok - házak, műhelyek, ver
mek - főként a terület középső és D-i részén találhatók. 
A telepet négy oldalról többször megújított árkok, árok
rendszer határolta, az árkok mentén több edényégető 
kemencével, kemencebokorral. A számos fazekaske
mence miatt lényegében fazekastelepró1 beszélhetünk. 

A leletek a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
budapesti regionális irodájában történő elsődleges fel
dolgozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerülnek 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Vogl Angéla, Zsubori István tech
nikusok. A geodéziai felmérést a Szakszolgálat pécsi 
geodéziai csoportja végezte. 

MIKLÓSITY SzőKE MIHÁLY 

1 32. Dunaszekcső, Magtár (Vörösmarty tér) 
( KÖH 63526)  
(Baranya megye) Ró, Kö 
2010. májusban próbaásatást végeztünk a lelónelyen. 

A római időszak korábban is megtalált 3-4. századi 
épületomladéka került elő geometrikus díszítésíí freskó
töredékekkel és COI-I VII BR téglákkal együtt. A római 
épület falait nem találtuk meg a Magtáron belül. A ko
rábbi évek próbaásatásaival egybevetve a római szint 
az épület Ny-i végében intenzívebb, közvetlenül a belső 
járószint alatt felhalmozódott omladékból áll. Innen a 
felszíni járószinttel együtt enyhén lejtett D-felé. A római 
réteg K-i irányba vékonyodott és ellentétben a felszín
nel, meredeken lejtett lefelé, vagyis 1700 évvel ezelőtt 
a Duna hordaléka és a késóbbi part menti teraszosítás 
nem töltötte fel a területet. 

Megtaláltuk a válltaggal (= diadalív indítása?) ren
delkező, apszisos záródású, vastag falú (110 cm), 6 m 
széles kőtemplom maradványait. 1716-ból már forrá
sokkal igazolható az (újjá?)építése, de 1735-ben leégett, 
majd egy év múlva újjáépült, végül 1810-ben magtárrá 
alakították. 1750-ben temették el itt a 30-as éveiben járó 
Stroch(?) András plébánost, akinek sírját a magtárrá 
való átalakításkor az egyik pillérrel megbolygatták és az 
ásatás során mi is megtaláltuk. Az eló'került középkori 
pénzek alapján feltételezhető középkori templomelőz
ményt egyelőre az írott forrásokban szereplő szekcsői 
középkori keresztény vallási építmények (Szenthá
romság templom, Szentháromság kápolna, Szt. János 
templom, Szt. Jakab templom a Mária-oltárral, Monyoka 
falu kolostora, Szt. Márton templom, Remete-kápolna) 
egyikével sem tudtuk megnyugtató módon azonosítani. 
Az 1716-ban épült templom azonban már a Szenthá
romság tiszteletére épült. 

1 33.  Dunaszekcső határa 
(Baranya megye) R, B, L T, Ró, Kö 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2010 folyamán régészeti megelőző feltárásokat végez
tünk a Városföld-Drávaszerdahely között építendő 
gázvezeték-fektetés által érintett lelónelyeken. 

Alsó-Szentimre-dűlő (HT-56 lh„ KÖI-I 68573): Márci
us 30. és április 8. között a gázvezeték nyomvonalában 
a lehumuszolt 867 m2-bó1 524 m2 bizonyult régészeti 
objektumokkal fedettnek. A leló'hely a halastavaktól 
ÉK-re, az itt futó É-D irányú kisebb vízfolyás K-i partján 
húzódó lapályon, ill. enyhén emelkedő domboldalon 
lokalizálható. A feltárás során 23 régészeti objektum ke
rült elő, ezek két rossz állapotú kemence és 3 egymással 
párhuzamos rövid árok kivételével mind hulladék- vagy 
élelemtároló gödrök voltak. A feltárt objektumok nagy 
része - a több esetben igen nagy méretük ellenére -
régészeti leletanyagban meglehetősen szegény volt. 
Az eló'került leletanyag alapján a lelónelyen a rézkori 
badeni kultúra, ill. a bronzkori mészbetétes edények 
kultúrájának településrészlete azonosítható. 
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A leló'hely patak felé eső, Ny-i végében a gépi humu
szolás során több régészeti objektumot azonosítottunk, 
de a gyorsan feltörő és több mint 1 m-es szinten állan
dósuló talajvíz miatt ezeket még állandó szivattyúzással 
sem tudtuk feltárni. 

Duna-part (HT-150 lh„ KÖH 74655) : Június 26-30. 
között elvégeztük a régészeti megfigyelést a nyomvonal 
129+550 és 129+850 km-szelvényei között. A leló'hely a 
Duna-part közelében, egy juhásztanya mellett lokalizál
ható. A gázvezeték nyomvonalában 631 m2 volt régésze
tileg pozitív. A területet a modern korban többször boly
gatták, ezért csak egyetlen objektum volt egyértelm(íen 
elkülöníthető, egy jó állapotban megmaradt nagyméret(í 
kemence. A többi objektum azonosítása és leletanya
gának megmentése érdekében a szelvényben összesen 
16  keresztirányú szondát ástunk, melyekbó1 jelentős 
mennyiség(í kelta és római kori leletanyagot gy(íjtöttünk. 
A kutatóárkokban több helyen megfigyelhetők voltak a 
leló'helyet elpusztító modern kori tanyaépületek marad
ványai, valamint egy közműárok. 

Felső-Szentimre-díilő J. (HT-53 lh„ KÖH 68471): 
Június 14 .  és július 1. között elvégeztük a régészeti 
megfigyelést a lelónely újabb részletén, ahol a humusz
réteg gépi eltávolítása során több régészeti objektumot 
azonosítottunk a nyomvonal 132+197 és 132+347 km
szelvényei között. A leló'hely az 56. sz. főúttól Ny-ra, 
a Leánka-patak két oldalán emelkedő domboldalban 
található. A lelőhely egy részét (a pataktól Ny-ra) 
2009-ben feltártuk, az újabb objektumok a pataktól 
K-re kerültek elő. A gázvezeték nyomvonalában 1021 
m2-nyi nyesett területbó1 régészetileg pozitív 598 m2 
volt. Az objektumok a pataktól K-re slírűn helyezkedtek 
el, 2 nagyméret(í, hosszan elnyúló többosztatú árok 
mellett 2 viszonylag ép kemence érdemel említést. Az 
egyik kemence É-i oldalából egy füstölőjárat indul É-i 
irányba, de ez fél méter után megszakad, valószín(íleg 
beomlott. A másik kemence kétosztatú, egy kis ovális 
alakú előtérrel. Belső terében a sütőfelület alatt kerá
miatapasztást figyeltünk meg. A feltárt objektumok a 
római korba sorolhatók. 

Felső-Szentimre-dűlő II. (HT-54 lh„ KÖH 68477) :  
Április 2-9. között a 053/38-41 hrsz.-ú ingatlanokon 
a nyomvonalban lehumuszolt 635 m2-bó1 224 m2 volt 
régészetileg fedett. A leló'hely az 56. sz. főúttól Ny-ra, 
a Leánka-patak Ny-i partján, a patakkal párhuzamo
san húzódó dombhát mögött, egy a környezetéből 
kiemelkedő kisebb dombháton helyezkedik el, a HT-
53 leló'helytó1 mintegy 150 m-re. A humuszolás során 
5 régészeti jelenség és 1 2  stratigráfiai egység került 
elő. Ezek közül az egyik egy mélyebb méhkas alakú 
tárológödör, egy másik, kisebb gödörbó1 pedig jelentős 
mennyiségű kerámiatöredék és állatcsont került elő. 
A többi objektum nagyobb méretű, de leletanyagban 
igen szegény gödör volt. Az előkerült leletanyag alap
ján a feltárt objektumok egy kisebb őskori telep részei, 
amely a rézkori badeni kultúra időszakára keltezhető. 
A nyomvonal 132+528-132+826 km-szelvényei között 

újabb 5 régészeti objektumot azonosítottunk, ezekben a 
korábbi feltáráshoz hasonló szerény mennyiségű badeni 
leletanyag volt. A leló'helyrész egyértelműen a korábban 
feltárt HT-54 leló11ely folytatása. 

Gyerma II. (HT-147 lh., KÖH 74651): Június 30. és 
július 7. között több régészeti objektumot azonosítot
tunk a nyomvonal 135+574-135+947 km-szelvényei 
között. Ezeket a 2009-ben feltárt HT-57 leló11elytó1 Ny
ra emelkedő domb tetején észleltük, de a két leló'hely 
között összefüggés nem állapítható meg. A gázvezeték 
nyomvonalában 1380 m2-t humuszoltunk le, ebből 
régészetileg pozitív 474 m2 volt. A leló'hely két részre 
különült el, a K-i felén egy szép, őrlőkővel és téglával 
kirakott száj nyílású középkori kemence, valamint több 
árok és gödör található, de azonosítottunk egy modern 
kori tanyaépületet is. A Ny-i felén egy kutyacsontváz 
mellett két leletanyag nélküli kisebb gödör volt. 

Munkatársak: Birkás Péter, Fenyvesi Anita, Mrenka 
Attila, Németh Réka, Vadas Lívia. 

LIGNER JÁCINT 

1 3lt .  Dunaszentgyörgy, Dömötör utca-6. sz. út  
között 
(KÖH 58698) 
(Tolna megye) Ő, Ró, Á 
2010. augusztus 11-13-án terepbejárást és a műszeres 
leló'hely-felderítést végeztünk Dunaszentgyörgy külte
rületén. A régészeti kutatást a Fadd-Paks gázvezeték 
18,53 km-es nyomvonalának földmunkái tették 
szükségessé. A terepbejárás során a tervezett gázve
zeték nyomvonalát a vezeték gerincvonalától 50-50 m 
szélességben kutattuk. 

A nyomvonalnak a Fadd gázelosztó állomástól a 
Dunaszentgyörgytó1 D-re, a községi dögkútig terjedő 
szakaszán nem észleltünk régészeti örökségi elemet. 
A nemrég Czövek Attila (Wosinszky Mór Múzeum) 
által bejelentett római kori útrészlet (KÖH 74075) 
azonosítása az ÉNy-DK-i irányú dűlőút mentén nem 
volt lehetséges. 

A lakott területtó1 D-i irányban nagyszámú római 
kori kerámia, ill. 2 db pénzérme került elő. A felderítés 
során a településtó1 DNy-i irányban, a községi dögkút
tól 300 m-re ÉK-re azonosítottuk az 58698 leló'helyhez 
kapcsolódó régészeti területet. A felszínen gy(íjthető 
kerámiatöredékek alapján őskori, római kori és közép
kori (Árpád-kor) leló'helyet valószínűsítünk. 

Munkatársak: Tóth Bálint, Nagy Balázs, Szabó 
Zoltán. 

1 35 .  Dusnok, Kengyelus-hát 
(KÖH 76653 )  
(Bács-Kiskun megye) Ő 

LIGNER JÁCINT 

2010. november 26-án helyszíni szemlét végeztem a 
település tervmódosítással érintett területén, mely kül-
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területen, az 51 .  sz. főúttól Ny-ra helyezkedik el. A vizs
gált terület és környezete geomorfológiai szempontból 
kevésbé változatos, a felszín átlagos magassága 90 mBf. 
Közvetlen környékén egykori vízfolyás (ma Vajas-fok) 
húzódik, amelynek Ny-i partján kisebb-nagyobb hátak, 
göröndök helyezkednek el. 

Egy új, eddig ismeretlen lelónelyet találtam a köz
ségtó1 DNy-ra, az 51 .  sz. főút Vajas-foki hídjától kb. 400 
m-re Ny-ra, a Vajas-fok kanyarulatának Ny-i partján, kb. 
80x150 m-res területen kis mennyiségtí őskori kerárnia
töredéket gy(íjtöttem. 

A terület többi részén lelónelyre utaló leletet, vagy 
jelenséget nem észleltem. 

1 36. Ebes, Sajtgyár 
(KÖH ) 
(Hajdú-Bihar megye) U, V, Sza, A 

v. SZÉKELY GYÖRGY 

A község K-i határában lévő ipari parkban létesítendő 
gyár területe 1998 óta ismert intenzív, elsősorban kö
zépső neolitikumra keltezhető lelónely. 

A 2010. szeptember 21-én megkezdett humuszolás 
eredményeként a beépítendő terület alatt teljes egészé
ben bolygatatlan leló11elyet találtunk. A terület É-i szélén 
minimum 1 m humuszvastagság volt, de az egykori 
folyómeder felé lejtő D-i részen a késóbbi feltöltésekkel 
együtt ez elérte a 2,5 m-t is. Szeptember 23. és november 
5. között végeztük el a megelőző feltárást. 

A 3334 m2 feltárandó terület alapvetően két egy
mással összekapcsolódó, de nem teljesen összefüggő 
részbó1 állt: a Sajtgyár épülete és a hozzá É feló1 kap
csolódó szennyvíztisztító és útcsatlakozás területe. Az 
intenzívnek meghatározható lelónelyen 152 objektumot 
bontottunk ki, melyekhez 285 stratigráfiai egységet 
rendeltünk. 

A lelónely legkorábbi időszakát a középső neoliti
kum végi település jelentette. Az A VK késői időszakára 
(Esztár-csoport) keltezhető település intenzitása a főút 
felé haladva nőtt; elsősorban nagyméretű, amorf, elsőd
legesen agyagnyerésre, másodlagosan hulladéktárolásra 
használt gödreit tártuk fel. Több nagyobb agyagnyerő 
gödör esetében megfigyeltük, hogy az objektum seké
lyebb szélein kemencé(ke)t, vagy tűzhelye(ke)t alakí
tottak ki. A településen 4 temetkezés került elő, melyek 
közül 3 a nagyméret(í hulladékgödrök betöltésének 
felső részében került napvilágra. Említésre érdemes 
egy nagyobb kerek gödör közepén feltárt vastag falú 
tárolóedényekbó1 (köztük számos festett töredékkel) 
és nagy mennyiségtí vörösre égett tapasztástöredékbó1 
álló depónia, mely egy épület omladéka lehetett. Ez az 
időszak szolgáltatta egyben a legnagyobb mennyiséglí 
leletanyagot is. 

Feltártuk a 2003-2004-es, valamint 2007-es Zsong
völgyi feltárások során megismert laza szerkezetlí 
vaskori település néhány gödrét is. Közülük két kisebb, 
kerek tárológödör emelhető ki, melyek egy vaseszközt 

(sarlót?), ill. egy perem fölé húzott fi.illí szürke, korongolt 
bikónikus bögrét tartalmaztak. 

Bár előkerült több római császárkori objektum 
is, azonban a szarmata település központját délebbre 
kereshetjük. 

A 8-9. századi településnek mindössze egyetlen 
félig földbe mélyített, téglalap alakú kemencés háza 
került elő, közvetlenül a vízparton egy szabadtéri ke
mence és két kút társaságában. Mindkét szelvényben 
megfigyeltünk egy többcsatornás, sekély, U-profilú 
árokrendszert, mely DK-i irányba (a Zsong medre 
felé) futott le és amely feltételezhetően vízelvezetésre 
szolgált. A szennyvíztelep alatt kinyitott területen is 
sikerült betapasztott állatcsontokból, kerámia- és patics
töredékekbó1 álló szigetelőréteggel ellátott szabadtéri 
kemencét kibontanunk két nagyméret(í, mély agyag
nyerő gödör mellett. 

Munkatárs: János Judit (Széchényi Ferenc Tájmú
zeum, Ebes). 

DANI JÁNOS - SZILÁGYI KRISZTIÁN ANTAL 

1 37. Ecsegfalva, Kelemen-zug 
(KÖH Lt 1 93)  
(Békés megye) Ő 
A HHE-Ecsegfalva-1 és a HHE-Túrkeve-K-1 földgázku
takat összekötő földgázvezeték tervezett nyomvonalán 
2010 júliusában végeztünk régészeti terepbejárásokat 
a korábbról ismert, őskori leletanyaggal jellemezhető 
lelónely területén. Megállapítottuk, hogy a lelónely É-i 
széle szorosan illeszkedik a magaspart vonalához, itt 
fordul elő a legtöbb őskori edénytöredék; D-i irányban 
nagyon kevés kerámia található, de az mind őskori volt. 
A lelónelyet D-i irányban egy sekély, régi érmeder és 
kb. 50 m-es leletmentes sáv választja el a Dévaványa, 
Réhely-dlílő, Dékány-tanya elnevezés(í szarmata és 
Árpád-kori lelónelytó1. 

1 38. Egerág határa 
(Baranya megye) U, R, B 

LISKA ANDRÁS 

2010. júliusban elvégeztük a Horvát Tranzit gázveze
ték-fektetés földmunkáival érintett lelónelyek régészeti 
megfigyelését. 

Gyilkos-tó (HT-156 lh., KÖH 74667) :  A humuszréteg 
gépi eltávolítása során több régészeti objektumot azono
sítottunk, ezért a további munkavégzést a nyomvonal 
174+050 és 174+150 km-szelvényei között leállítottuk. 
A lelónely a pécsudvardi úttól mintegy 2 km-re D-re 
húzódó fennsíkon található. A gázvezeték nyomvona
lában 512 m2-nyi nyesett területbó1 régészetileg pozitív 
128 m2 volt. Négy régészeti objektumot azonosítottunk, 
melyek hulladéktároló gödrök voltak. Az egyik gödör
be behajítva egy csontvázat is találtunk. A leletanyag 
alapján a lelőhely a középső neolitikum időszakára 
keltezhető (DVK). 
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Gyillws-tó II. (HT-157 lh., KÖH 74669): A nyomvonal 
174+ 350 és 174+510 km-szelvényei közötti szakaszon 
a lelóbely a pécsudvardi úttól mintegy 2,5 km-re D-re 
húzódó fennsíkon, a HT-156 lelőhelytől 200 m-re 
található. A gázvezeték nyomvonalában 811  m2-nyi 
nyesett területbó1 régészetileg pozitív 254 m2 volt. Öt 
régészeti objektumot azonosítottunk, de ezek közül csak 
egyben volt régészeti leletanyag. Ez alapján a leló11ely 
valószín(íleg összefügg a HT-156-al, szintén neolitikus 
(DVK). 

Rögződő (HT-85 lh., KÖH 68555): Az örökségvédelmi 
hatástanulmányhoz végzett terepbejáráskor azonosított 
lelóbely feltárását Kis Attila 2009 októberében elvégezte. 
2010-ben a humuszréteg gépi eltávolítása során több 
régészeti objektumot azonosítottunk, ezért a további 
munkavégzést a nyomvonal 176+050 és 176+480 km
szelvényei között leállítottuk. A lelóbely Egerágtól ÉNy
ra található, egy kisebb dombhát oldalában. A gázveze
ték nyomvonalában 515 m2-t érintett, ebbó1 régészetileg 
pozitív 382 m2 volt. A korábban feltárt lelóbelyrésztó1 
mindkét irányban jelentkeztek objektumok, összesen 21.  
Ezek túlnyomó része bronzkori (mészbetétes) anyagot 
tartalmazott, némelyikük meglehetősen mély volt (2 
m). A lelóbely DNy-i végén két rézkori gödröt találtunk, 
sok kerámiával, ezek a 2009-es feltáráshoz hasonlóan a 
Furchenstich-kultúra anyagát tartalmazták. Ez alapján 
tehát az itt feltárt jelenségek egyértelműen a korábban 
feltárt HT-85 leló11elyhez tartoznak, egy valószínfüeg 
ÉNy-DK-i irányban húzódó, több korszakban lakott 
település maradványai. 

Munkatársak: Vadas Lívia, Fenyvesi Anita, Mrenka 
Attila régésztechnikusok. 

1 39. Ellend határa 
(Baranya megye) R, Ró 

LIGNER JÁCINT 

2010 tavaszán megelőző feltárásokat végeztünk a Horvát 
Tranzit gázvezeték nyomvonalára eső régészeti leló11e
lyeken. 

Kossuth Tsz. (HT-82 lh., KÖH 24648) : Március 26. 
és április 8. között 422 m2-en 19 objektum került elő. 
A leló11ely egy É-D irányú dombhát K-i lejtőjén, egy 
mára jórészt feltöltődött patak partján található. A szel
vényben az objektumsűr(íség egyenletes volt. A feltárt 
objektumok római kori telepjelenségek, nagyjából a 3. 
századra tehetők (kemencebokor füstölővel és kemen
cékkel, gödrök, különálló kemencék és azok munka- és 
hamusgödrei). Összességében az objektumokban kevés 
leletanyag volt, a szórványlelet is kevés. A területtó1 
Ny-ra fémkereső műszerrel egy késő római(?) bronz 
csüngődíszt találtunk. 

A legnagyobb objektum egy igen hosszú kemen
cebokor egy füstölővel, valamint 2 beásott gödörrel. 
A kemencebokrot a domboldalba lépcsőzetesen vágták 
be, bővítése során a régi kemencéket szétdúlták. A ke
mencebokor leletanyaga provinciális kerámia, állatcsont 

és egy Drag 33 terra sigillata acetabulum talpgyűr(ís 
aljtöredéke volt. 

Augusztus 16-21. között régészeti megfigyelést 
végeztünk a gázvezeték-építés mellett. A 221 m2-nyi 
területen, a Romonya-Ellend műúttól Ny-ra meredeken 
emelkedő domb tetején eló'került 4 objektumban régésze
ti leletanyag nem volt, de az objektumok jellege alapján 
valószínűleg a korábban feltárt emlékekkel egykorúak. 

Németh-földek (HT-81 lh., KÖH 68553) : Április 1-30. 
között a kutatott 1400 m2-en 1553 objektumot tártunk 
fel. 2009-ben a Ny-i fekvés(í domboldalon 754 m2 terü
leten 64 régészeti objektum került elő és egyértelművé 
vált, hogy a leló11ely a dombtető és a völgy felé is foly
tatódik. 2010-ben mindkét irányba növeltük a kutatott 
területet. Nyugati irányba a patak melletti völgyben 
kb. 10 m hosszú részt humuszoltunk le, de a feltörő 
talajvíz miatt az eló'került árkot nem tudtuk feltárni. 
Keleti irányba a dombtetőn a lelőhely további 280 m 
hosszan folytatódott és K-i széle kivételével végig sűrűn 
fedett volt régészeti jelenségekkel. A területet végig a 
késő rézkori badeni kultúra telepjelenségei borították: 
méhkas alakú gödrök, nagyméret(í munkagödrök, vájt 
kemencék. Az objektumokból viszonylag kevés állat
csont, nagy mennyiségű kerámia, a durva tárolóedények 
töredékei mellett, függőleges és ferde kannelúrával 
díszített hasú kis bögrék, pontbenyomkodással, kar
colással díszített tálak kerültek elő. Egy nagyméretű 
rézkori munkagödörre ráásva, 3 római kori sír került elő, 
egyiknek - részben feldúlva - az oldala téglákkal volt 
kirakva. A középső részen néhány Árpád-kori jelensé
get tártunk fel, amelyekbó1 hullámvonaldíszes fazekak 
töredékei kerültek elő. 

Munkatársak: Boldog Zoltán régész, Bodródi Miklós, 
Nagy Norbert, Fenyvesi Anita, Vogl Angéla, Linzembold 
Csongor, Zsoldos Szabolcs technikusok. 

1 LiO. Emőd, Rigós-ér 
( KÖH 762 57) 

VOICSEK VANDA 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) R, Sza 
2010. augusztus 19-én helyszíni szemlét végeztünk az 
Emődhöz tartozó Istvánmajortól DNy-ra, a Rigós-ér 
É-i partján fekvő magaslaton, lakossági bejelentésre. 
A szemle során jó észlelési körülmények között, nagy
jából 400x200 m-es területen, közepes sűr(íségben késő 
rézkori (a badeni kultúrához köthető), valamint császár
kori (szarmata) településekró1 származó leletanyagot 
találtunk. A leló11ely ÉÉNy-DDK irányban húzódik. 

Munkatárs: Hajdú István. 
CSENGERI PIROSKA 

1 fi 1 .  Enese határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) U, B, L T, Kö 
2009 decembere és 20'10 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
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és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelőhelyet azonosítottunk. 

Enesén négy új lelóbely került elő: Szilos-dűlő, Var
ga-tag III„ Kováts-tag, Péterháza-puszta III. (KÖH 74327, 
74329, 74331, 74335). A Varga-tag területén - többek 
között - bronzkori temető nyomait sikerült a felszínen 
azonosítani. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STJBRÁNYI MÁTÉ 

1 Li2 .  Esztergom, Bazilika 
( KÖH 2 1 58 )  
(Komárom-Esztergom megye) V? , Ró?, ú 
A Bazilika rámpája alatt (16238/1 hrsz.) levő újkori 
pincerendszer és étterem átépítésének földmunkáinál 
folytattunk régészeti megfigyelést 2010. áprilisban. 

A rámpa É-i oldalának bontása során a markolók egy 
É-D irányú, koporsóban fekvő csontváz É-i végét találták 
el. A csontvázat a lábainál, a combcsontnál vágták ketté. 
A levágott rész csontjai teljesen el morzsolódtak; a kisze
dett földben régészeti leletet nem találtunk. A váz többi 
részét kibontani nem lehetett, a fölötte levő, mintegy 8 
méternyi föld miatt. A koporsó szintje alatt egy többször 
megszakadó, mintegy 6-10 cm vastag átégett réteget 
találtunk. Az oldalfalban egy kemence átégett falának 
metszete rajzolódott ki. A rámpa É-i oldalán előkerült 
váz és kemence nyomai arra utalnak, hogy ott egy nem, 
vagy csak részben elbontott korábbi domb maradványai 

vannak, amelyen egy korábbi (esetleg kelta vagy római) 
településnyom és egy talán barokk temető maradványai 
őrződtek meg. 

A 19. századi pincerendszer átépítése során az ol
dalfalakat nem bolygatták, így azokban megfigyeléseket 
nem lehetett tenni. A jelenlegi járószint feltörésekor és a 
közmű-, ill. gépészeti árkok mélyítésekor megfigyelhető 
volt, hogy a padlószint alatt mintegy 1,4 m mélységig 
(az új árkok mélyítésének alsó határa) még mindig a 19. 
századi alapozás falai, ill. a köréjük betöltött modern 
törmelék volt. A pincerendszer Ny-i traktusában, ahol 
a csurgóaknákat készítették; megfigyelhettük, hogy a 
pince alapozását a korabeli altalajt alkotó szürke márga
és agyagrétegre rakták. Ez által bebizonyosodott, hogy a 
területen már a 19. században elhordták a régészetileg 
értékes rétegeket, hogy a stabil altalajra helyezhessék 
a pincerendszert. 

A liftakna építéséhez a felszínró1 mélyítettek egy 
aknát. E munkák során kiderült, hogy a pincerendszer 
boltvállainak, ill. a fölötte levő rámpa feltöltéséhez nem a 
vár (és a székesegyház) bontásából származó törmeléket 
használtak fel, hanem bányából származó szííz homokot, 
ill. agyagmorzsalékot; melyekben lelet nem volt. 

A prímáspince feletti rész új szigeteló1emezének 
kialakításakor csak mintegy 40-60 cm mélységig hordták 
le a talajt. Ebben a rétegben csak újkori törmelék, ill. a 
park kialakítása során idehordott föld volt. 

Az esetleges lelóbely(ek) védettek, mert több méter 
föld borítja ó'ket, de ugyanezen okból megközelíthetet
lenek is. 

TOLNAI GERGELY 
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1 -43 .  Esztergom, József Attila tér 2/a 
(KÖH 2090) 
(Komárom-csztergom megye) Kú, Tö 
2009-ben Esztergom város anyagi támogatásával fel
tártunk egy 17.  században épített török fürdőt a volt 
Mattyasovszky-féle telken, amelyet a 19.  sz. közepén 
teljesen eltemettek. A fürdőt az eltemetés után is hasz
nálták egy ideig, egy föld alatti, boltozatos helyiségen 
keresztül, lépcsős lejáraton át közelítették meg. Az 
1890-es években egy a fürdő boltozatára ráépített épület 
sarka beszakította a kupolát, és akkor a belső terét is 
földdel betöltötték. 

Az átlagban 4,5-5 m, egyes helyeken 6-6,5 m vastag 
agyagtöltés elhordásával kiszabadult a Víziváros közép
kori városfalának eltemetett 4-5 m-es szakasza, egy az 
1560-as években épített török rondella (Ilidzsa Kuleszi 
- „Hévvíz-fürdő tornya"), valamint a fürdő mellé, ugyan
csak a 17. században, de a fürdőnél késóbb épített török 
sokszög alakú bástya (Szidzsak-Szu Kuleszi - „Meleg-víz 
tornya") részben visszabontott, jórészt másodlagosan 
felhasznált középkori kváderkövekbó1 épített jelentős 
falmaradványa. A bástya belsejében, nagy mélységekben 
szintén feltárást végeztünk. 

2010. szeptember 1 .  és november 15. között folytat
tuk a kutatást. (Az illusztrációkat lásd a 222. oldalon!) 
A sz(íkös anyagi források, a rendkívül csapadékos idő
járás és a magas talajvízszint ellenére a legfontosabb 
célkitűzéseket meg tudtuk valósítani: feltártuk a fürdő
épület közvetlen környékét, sikerült meghatározni az 
egykori járószinteket, részben tisztázni a fűtésrendszert. 
Az egykori előtérr61 kiderült, hogy az a K-i oldalon le
hetett, amely azonban már nem tárható fel, mivel még 
a 17. században a törökök elóbb egy nagy sáncművet, 
majd az említett hatalmas sokszög-bástyát építették rá. 

Korábbi, középkori fal, építmény feltárására, értel
mezésére is sor került, ill. a régészeti munkákkal egy 
idóben megtörtént a fürdő belső falfelületeit borító 
késóbbi vakolat- és mészrétegek eltávolítása (leverése) , 
megerősítése, kifoltozása, restaurálása. A feltárások 
eredményei alapján a helyreállításnak, ill. a rekonstruk
ciónak (kupola visszaboltozásának), és a fürdő, valamint 
a mellette előkerült bástya- és rondellafalak m(íemléki 
helyreállításának nincsen akadálya. 

A feltárt főleg 1 7-18.  századi leletanyag (nagy 
mennyiségű kerámia, ágyúgolyók, kőfaragványok) a 
Balassa Bálint Múzeumba került. 

1 -4-4.  Esztergom-Szentgyörgymező, 
Papnevelde utca 
(KÖH 76363) 

HORVÁTH ISTVÁN 

(Komárom-Esztergom megye) LT, Ró, Á, Kk, Tö 
2010. augusztus 1 1 .  és november 10. között tervásatást 
végeztünk a volt Mentőállomás területén (15932 hrsz.); 
egy 450 mL-es területen 45 objektumot tártunk fel. 

A területen a legkorábbi leletek a LT-D korszakból 
származnak, melyhez, noha késő kelta edénytöredékek 
szinte minden objektum betöltésében előfordultak, 
mindössze egy gödröt és egy, K-Ny-i irányba lejtő, nagy 
kiterjedésű tapasztott, helyenként gerendalenyomatos 
felületet lehetett kötni. Ez utóbbi talán egy É-D-i irány
ba futó sáncrendszer része, melyet 10 m hosszan, 3-4 m 
szélességben lehetett követni. 

Az objektumok közül római korinak mindössze 
egy V-keresztmetszetű árkot lehetett meghatározni, 
melynek 4 m hosszúságú szakasza a feltárási terület É-i 
végében húzódott. 

Kora Árpád-lwrra lehetett keltezni egy 3x2,5 m 
nagyságú félig földbe mélyített házat, melynek ÉK-i 
negyedében egy tűzhely maradványait is kibontottuk. 
Az épület K-i és É-i oldalát megbolygatták, így a házba 
mélyedő 8 cölöplyuk közül 6 maradt meg. A ház betöl
tésében a 10-11 .  századi edénytöredékeken kívül egy 
ólom mellkereszt is volt. A háztól É-ra és Ny-ra egy 1,0 
és két 1 ,5 m átmérőjű kemence maradványai kerültek 
elő, de közülük csak egyben volt keltezhető (Árpád
kori) leletanyag. Ugyancsak Árpád-kori lehetett az a 
két K-Ny-i árok is, melyek az ásatási terület D-i szélén 
húzódtak. Az árkoktól Ny-ra egy pince lejárata került 
elő, melynek faszerkezete leégett, beomlott. Az omla
dék alatt 6 lépcsőfokot bontottunk ki, a hozzá tartozó 
pince azonban már a feltárási területen kívülre esett. 
A betöltésébó1 eló'került leletanyag a 15. századra keltezi. 

A pincétó1 Ny-ra egy nagyméretű török lwri gödör 
mutatkozott, melynek gazdag leletanyagát mázas edé
nyek (többnyire tálak, köztük feliratos is), kiskérődzők 
csontmaradványai, valamint egy teljes és két töredékes 
lócsontváz tette ki. Az egyik ló maradványai alól 1623-as 
ezüstdénár került elő. 

A feltárási terület Ny-i részén egy K-Ny-i irányú, 
9 m hosszúságú pince húzódik, melynek D-i oldalán a 
középkori bejáratot elfalazták, egy É-on nyitott bejárat
tal azonban napjainkig használták. A pincéhez tartozó 
épület földszinti falai a pinceboltozat felett 2,5 m maga
san állnak. A D-i oldalon elfalazott résablakokat és egy 
kőkeretes bejáratot bontottunk ki, ez utóbbi keretkövei 
megégtek. A Ny-i falban egy valószínűleg késóbbi bejá
ratot és résablakok szintén elfalazott nyomait találtuk. 
Az É-i falat egy 18. században épült, agyagba rakott 
alapozással elvágták. Az épület betöltésében reneszánsz 
festéstí kő- és freskóanyag, kályhacsempe-töredékek 
kerültek elő. Az épület D-i homlokzata előtt téglából 
épült toldaléképület falkoronái bontakoztak ki, bolto
zatindításokkal és kemence maradványával. Az ásatás 
során az épület Ny-i részének 1/3-át tártuk fel. 

A feltárást Esztergom város Önkormányzata finan
szírozta. 

Munkatársak: Kövecses Varga Etelka régész, Bol
dizsár Péter régésztechnikus, Berta Adrián és Szolnoki 
Tamás régészhallgatók. 

MERCZI MÓNIKA - TARI EDIT 
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1 -45 .  Érsekhalma-Hildpuszta, földvár 
(KÖH 2 7-488) 
( Bács-Kiskun megye) B 
2010. július 5-28. között leletmentő feltárást végeztünk 
a hildi földvár területén, a sáncárok külső oldalán. 
A leletmentésre lakossági bejelentés alapján került sor, 
ugyanis a bronzkori földvárral szemben húzódó I lildi 
sor lakói az ez évben történt nagy esőzések után a le
szakadozó löszfal felső részén egy emberi vázra lettek 
figyelmesek. 

A sír maradékának és a benne elhelyezkedő csont
váznak a megmentésére az alpinista technikákat ismerő 
szakember segítségét vettük igénybe, aki kötélzet segít
ségével leereszkedve a mélység fölé, oldalról bontotta 
ki a sírt. A váz nagyobb része még a helyén volt, néhány 
borda és a jobb kar hullott csak le a mélybe. A csontváz 
mellett - amennyire az megállapítható volt - nem he
lyezkedett el semmilyen melléklet, a váz megtartása a 
löszös talajnak köszönhetően rendkívül jó volt. 

Mivel a partfal omlása nagyobb szélességben is 
veszélyeztette a lelőhelyet, a megmentett objektum 
mögött egy 7x5 m-es szelvényt nyitottunk, melyben 
kivétel nélkül csak telepjelenségeket találtunk: göd
röket és cölöphelyeket. Ezek egy többrétegű település 
legfelső, legkésóbb keletkezett objektumai, melyek egy 
elplanírozott agyagos réteg tetején körvonalazódtak. 
A helyenként különböző vastagságú, kevert agyagréteg 
alatt ugyanis egy újabb barna, humuszos kultúrréteg 
következett, mely tovább osztódott „a" és „b" szintre 
egyrészt feltöltődésének szín- és anyagbeli különbségei, 
másrészt pedig a benne lévő objektumok indulásának 
szintje alapján. Az újabb kultúrréteg alatt már csak a 
bolygatatlan, sárga löszös agyag altalaj terült el, me
lyet azonban jónéhány helyen áttörtek a különböző, 
viszonylag mélyen induló, tehát legkorábban létesített 
objektumok. 

Összesen 36 objektumot, ill. jelenséget tártunk fel, 
vagy figyeltünk meg. Ezek közül az egyetlenként feltárt 
sír, 21 gödör, 9 cölöphely, két, kis felületen megfogható, 
egymástól távol eső, de azonos szinten eló'kerülő járó
szint, ill. egy paticsos tűzrakóhely érdemel figyelmet. 
Feltártunk egy bizonytalan eredet(í és rendeltetés(í 
omladékot, valamint egy agyagos törmelékréteget is, 
mely - telve nagy darab tapasztástöredékekkel - egy 
épület falazatának elbontott maradványaira engedett 
következtetni. 

Az eló'került kerámiaanyag bővelkedett mészbetét
tel díszített töredékekben, melyek korsókhoz, tálakhoz 
tartoztak egykor. Három füles bögre került elő, közü
lük egy teljesen ép állapotban. A díszkerámia mellett 
megjelent a vastag falú házikerámia is; közepes méretű 
tárolóedények összeilleszthető darabjai alkották e cso
portot. Az állatcsontanyag összetevői szarvasmarhák, ill. 
kiskérődzó'k (kecske) csontjai voltak. Néhány csontesz
köz is napvilágra került, de fémanyagot nem találtunk. 

A földvár területén és közvetlen közelében még nem 
folyt feltárás, ezért fontos eredménynek tekinthető e kis 

szelvény rétegviszonyainak tisztázása. Megállapítottuk, 
hogy a föld váron kívüli telepet több, egymástól nem túl 
távoli időszakban lakták, az előkerült kerámialeletek 
alapján a Vatya III. és Vatya-Koszider fázis idején. 

1 -46. Érsekvadkert határa 
(Nógrád megye) ő. U ,  N, Kö 

MÉSZÁROS MÓNIKA 

2010. március 4-én terepbejárást végeztem a község 
közigazgatási területén hatástanulmány készítését meg
előzően. A részben mezőgazdasági m(ívelés alatt álló 
területeken közepes látási viszonyok mellett az alábbi 
lelónelyeket regisztráltam. 

Dejtári szó1ó1� alja (KÖH 73361): A leló11ely az Ér
sekvadkertet Patakkal összekötő m(íút bal oldalán, a 
Derék-patak mentén hosszan elnyúló laposabb teraszon 
található. Valószínűleg folytatódik a műút alatt is, va
lamint a m(íút jobb oldalán található erdősáv laposabb 
részén. A terület mezőgazdasági művelés alatt áll, köze
pes látási viszonyok mellett őskori (lengyeli?), középkori 
és jellegtelen őskori kerámiát gyűjtöttünk. 

Felső pást (KÖH 73367): A lelőhely Érsekvadkert 
ÉNy-i részén, a Rózsa utcától Ny-ra lévő telkeken húzó
dik. Közepes látási viszonyok mellett középkori-újkori 
kerámiát gyűjtöttünk. 

Felsővadl�ert (KÖH 73363): A leló11ely az Érsekvad
kertet Patakkal összekötő műút bal oldalán, a hosszan 
elnyúló laposabb teraszon található. ValószínCíleg foly
tatódik a műút jobb oldalán található domboldalon, itt 
lényegesen kevesebb kerámiát gyűjtöttünk. A leló11el yet 
az eló'került középkori (14-15. sz.) leletanyag alapján a 
forrásokból ismert Felsővadkerttel azonosíthatjuk. 

Kamillaüzem (KÖH 73357): A leló11ely Érsekvadkert 
Ny-i részén, a jelenlegi kamillaüzem közvetlen környe
zetében húzódik. Pontos kiterjedését megállapítani nem 
tudtuk. Közepes látási viszonyok mellett középkori és 
jellegtelen őskori kerámiát gyűjtöttünk. 

Malom-úti-dűlő (KÖH 73369) : A leló11ely Érsekvad
kert település belterületi határának ÉK-i szélén található. 
Középkori és népvándorlás kori kerámiát gyűjtöttünk. 

Mwga (KÖH 73371): A lelőhely az Érsekvadkertet 
Balassagyarmattal összekötő 22. sz. főút jobb oldalán, 
a Sír-patak menti magasabb teraszon található. Őskori 
(lengyeli?) kerámiát gyűjtöttünk. 

Sportpálya utca (KÖH 73375): A leló11ely Érsekvad
kert DK-i szélén, a jelenlegi sportpálya mellett található. 
A frissen tárcsázott területen jó látási viszonyok mellett 
középkori és őskori kerámiát gy(íjtöttünk, de a leló11ely 
pontos kiterjedését megállapítani nem tudtuk. 

1 -4 7. Fehérvárcsurgó határa 
(Fejér megye) B, Kö 

GUBA SZILVIA 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
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és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

Fehérvárcsurgón két új lelőhelyet találtunk a 
nyomvonal mentén. Igar-pusztán egy nagy kiterjedés(í 
bronzkori és középkori lelóbely (KÖH 74121), Pap-ha
raszt-dűló'ben pedig gyér középkori lelóbely került elő 
(KÖH 74123). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

1 48. Feldebrő, Egres 
( KÖH 767 1 7) 
(Heves megye) Ő, Kö, Kú 
2010 májusában terepbejárásokat végeztünk tervezett 
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját meg
előzően. A lerakók területét természetesen minden eset
ben kommunális hulladék fedte. Több esetben a telepek 
környezete is tartósan elfedett (erdő, beépítettség) volt, 
viszont a legtöbb szeméttelep környezetében el lehetett 
végezni az értékfelmérést. 

Feldebrő területén egy új lelóbelyet lokalizáltunk 
őskori és középkori-kora újkori felszíni leletanyaggal. 

1 49. Felpéc, Hali-puszta 
(KÖH 48007) 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

Felpécen a Hali-pusztától K-re egy nagy kiterjedésű, 
intenzív római lelóbelyet mértünk fel. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

1 50.  Felsőörs, Bárókert 
(MRT 2 .  k. 1 9/ 1 2  lh„ KÖH 7908) 
(Veszprém megye) U, R, B 
Felsőörs D-i szélén 2010-ben folytatódott a telkek 
közművesítése. Ezúttal a víz- és szennyvízvezeték nyom
vonalán kellett megelőző feltárást végezni. A feltárásra 
kijelölt 200 m hosszú, 2 m széles sávban március 1-19. 
között 69 régészeti jelenséget találtunk: a DVK és a 
lengyeli kultúra cölöplyukait, gödreit, valamint a domb 
tetején egy késő bronzkori gödröt. A keskeny feltárt 
sávban a telepjelenségek összefüggései bizonytalanok. 
Feltártunk továbbá két sírt a lengyeli kultúrából. Az 1. sír 
bal oldalán fekvő, DNy-ÉK-i tájolású, erősen zsugorított 
váz. Melléklete 1 kis csésze a kézben a száj előtt, 1 kis 

edény a felkarra dó1ve, az alkar előtt, 1 nagyobb edény 
szájjal lefelé a has előtt. A 2. sír kettős temetkezés, az 
egyik részleges temetkezés, K-Ny-i tájolású, jobb oldalán 
fekvő, zsugorított helyzetű. A másik gyermeksír a gödör 
É-i sarkában, szintén K-Ny-i tájolású, jobb oldalán fekvő, 
zsugorított váz. Mellékletük nem volt. 

REGENYE JUDIT 

1 5 1 . Felsőszentiván, Bokodi-Kígyós-csatorna 
(KÖH 73237) 
(Bács-Kiskun megye) B, Sza, Á, Kk. ú 
A HT-137 jelű lelóbely Felsőszentiván belterületétó1 
É-ra, a Bokodi-Kígyós-csatorna két partján, több ÉÉNy
DDK és ÉÉK-DDNy irányú magaslaton fekszik. A nagy 
kiterjedés(í lelóbely D-i szélét az említett csatorna Ny-K 
irányú kanyarulata határolja. A Magyar-Horvát gázve
zeték nyomvonalán végzett kivitelezés során biztosított 
szakfelügyeletkor, a 92+ 300 és a 92+850 km-szelvények 
között objektumfoltok és edénytöredékek kerültek 
elő. A feltáráshoz kapcsolódóan végzett terepbejárás 
során, az elboronált szántón, a 92+280 és a 92+870 km
szelvények között, 290-600x600 m-es felületen kevés 
őskori, szarmata és nagyobb mennyiségű Árpád-kori és 
középkori edénytöredéket találtunk. A lelóbely középső 
részén 2010. április 30. és május 6. között végeztünk 
feltárást. A lehumuszolt 2223 m2-bó1 1710 m2 bizonyult 
régészetileg pozitívnak. 

A feltárt 149 stratigráfiai egység (107 objektum) 
közül 66 gödör, 45 árok, 25 cölöphely, 3 ház, 3 ter
mészetes és 3 recens jelenség, 2 kemence, 1 padló és 
1 kerámiaomladék volt. Koruk alapján 4 későbronzkori, 
1 szarmata, 8 Árpád-kori, 36 késő Árpád-kori, 26 közép
kori, 3 újkori és 71 - korhatározó leletanyag hiányában 
- ismeretlen korú, de a betöltésük és az elhelyezkedésük 
alapján a késő Árpád-kori vagy a középkori település
hez tartozhattak. A 92+700 és a 92+750 km-szelvények 
között húzódó, ÉNy-DK irányú csatorna 50 m széles 
vizenyős, náddal fedett területét, ill. a 92+585 és a 
92+610 km-szelvények között húzódó, ÉK-DNy irányú 
földutat nem tártuk fel. 

A nyomvonalon a településobjektumok egyenletes 
sűrűségben, a 92+ 750 és a 92+850 km-szelvények között 
viszont már ritkásabban mutatkoztak. A bronzkorra 
keltezhető objektumok a 92+830 és a 92+850 km-szel
vények között helyezkedtek el, de a korszak leletanyaga 
másodlagos helyzetben a Bokodi-Kígyós-csatorna K-i 
magaspartján, a középkori gödrökben is előfordult. Az 
egyik gödörbó1 egy csücskös peremű tál töredéke került 
elő, mely a halomsíros kultúrára jellemző edénytípus. 

A szarmata korszakot egy szabálytalan kör alakú, 
egyenesen sz(íkülő falú, kisméretű gödör képviselte, 
mely a 92+490 km-sz. környékén került elő, betöltésében 
korongon készített szürke és kézzel formált edénytöre
déket találtunk. 

Az egyetlen Árpád-kori, 7,3 m2 alapterületű, szög
letes, kemencés házat az egyik bronzkori gödörre 
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ásták. Az ÉNy-DK hossztengelyíí ház ÉK-i és DNy-i 
oldalának közepén egy-egy, ill. a K-i oldala mellett 
egy további kisebb méretíí cölöphelyet találtunk. 
A 60 cm átmérőjíí kemence a ház DNy-i oldalán volt, 
sütőfelülete 6 cm vastagon átégett. A ház keményre 
letaposott padlóján cserépbográcsból álló omladékot, 
a ház közepén egy sekély ülőgödröt figyeltünk meg. 
A ház egykori bejáratának nyomát is megtaláltuk a 
DNy-i oldalon, amelyet egy a ház oldalsíkjából kiugró 
sekély gödör jelzett. 

A 92+300 és a 92+600 km-szelvények között késő 
Árpád-kori és középkori, a lelóbelyet kettévágó föld
úttól Ny-ra emelkedő magaslaton kizárólag középkori 
objektumok sorakoztak. A késő Árpád-lwri település
objektumok kör alakú, ívelten bővülő vagy egyenesen 
szííkülő falú tárolóvermek, nagyméretíí, több beásással 
tagolt bányagödör, kör alakú cölöphelyek, ívelt vagy 
egyenes irányú, egyenesen szííkülő falú, ívelt aljú kerítő 
és vízelvezető árkok, ill. egy félig földbe mélyített ház 
maradványai voltak. Két nagyobb méretű folt nyesési 
szintjén kormos, paticsos betöltést figyeltünk meg, de 
a néhány centiméter vastagon átégett agyagréteg a 
bontás során nem kemencére utaló jelenség volt. Az 
egyetlen Ny-K hossztengelyű, félig földbe mélyített, 
lekerekített sarkú, téglalap alakú, 230 cm széles háznak 
Ny-i fele esett a feltárási területre. A ház Ny-i falának 
középső részéhez egy kisméretíí, ovális alakú kemencét 
vájtak, melynek fala alig volt átégve, sütőfelülete rossz 
megtartású volt. A kemence szájnyílásától K-re kör 
alakú cölöplyukat bontottunk ki. Dokumentáltuk egy 
12  cölöplyukból álló felszín feletti építmény maradvá
nyát is. Egy másik, négy cölöplyukból álló építményt 
is megfigyeltünk, itt a cölöplyukak egy sorban, egy 
ÉK-DNy-i tengely mentén sorakoztak. A késő Árpád
kori objektumokból korongon készített, fedóbornyos, 
vállukon bekarcolt vonalköteg mintájú vagy ferdén 
bevagdalt díszítésű fazék- és bográcstöredékek kerül
tek elő. Az egyik bogrács oldaltöredékén bekarcolt 
hullám- és vízszintes vonalköteg díszítés látható. Több 
gödörben találtunk vastárgyakat: kést, ekepapucsot, 
szögeket, pántokat. 

A középkori kör alakú gödrök fala általában ívelten 
bővülő, majd fenekük felé szííkülő volt. Eló'került egy 
Ny-K irányú, lekerekített sarkú, szögletes, félig földbe 
mélyített épület, melynek a nagy része a feltárási terüle
ten kívülre esett. A ház É-i fala mellett egy cölöplyukat, 
a letaposott járószinten pedig 20 karólyukat bontottunk 
ki. A leletanyagban megtalálhatóak a vékonyabb falú 
fazekakhoz, korsókhoz, lábas fazekakhoz és fedó'khöz 
tartozó töredékek. Egy gödörben 1 6. századi bécsi fazék 
peremtöredéke is napvilágra került. 

A leletanyag a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Múzeumi Szervezeténél kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bottyán Katinka, Bedő Valér, Kajtár 
Norbert, Nagy Norbert, Tarjányi László és Takács Gábor 
technikusok. 

GULYÁS GYÖNGYI - PóPITY DÁNIEL 

152 .  Felsőszentiván, Fekete-csatorna 
(KÖH 73233)  
(Bács-Kiskun megye) Á 
A HT-135 jelíí lelóbely, mely a Magyar-Horvát gázveze
ték fektetéséhez kapcsolódó régészeti megfigyelés során 
került elő, Felsőszentiván külterületén, a Felsőszentiváni 
Tsz-tó1 550 m-re É-ra, a Fekete-csatorna két partján 
húzódó ÉNy-DK irányú kiemelkedéseken található. 

2010. április 26. és május 1 1 .  között végeztük el a 
feltárást a nyomvonalban, 1567 m 2-en. A felső termő
réteg változó vastagságú, a dombtetó'kön alig 30 cm, a 
mélyebben fekvő részeken az 1 ,7 m-t is elérte. Alatta 
a sárga homokos altalaj jelentkezett, melyben 94 ré
gészeti jelenség foltja rajzolódott ki. Az objektumok 3 
csoportban sfü(ísödtek: a két dombtetőn, és közvetlenül 
a Fekete-csatorna K-i partján. Feltártunk 30 többnyire 
sekély tároló-, és hulladékgödröt, 2 kemencebokrot, 7 
kültéri kemencét előtérgödörrel, 1 részben földbe mé
lyített házat és 29 árokszakaszt. A szelvény K-i végében 
többnyire ÉK-DNy irányú árokszakaszok kerültek elő, 
melyek vízelvezető- és kerítőárkok lehettek. Közöttük 
más objektumot nem találtunk. A vízpart közelében 
húzódó árkok között azonban már nagy számban ke
rültek elő egyéb objektumok is: tárológödrök és kültéri 
kemencék. A 1 3  kemence közül csak háromnak tudtuk a 
felmenő falát is részlegesen megfigyelni, a többi esetben 
a vékony humuszréteg miatt a felső részük elpusztult. 
Minden kemencében megtaláltuk a keményre átégett 
tapasztott sütőfelületet, mely alá a legtöbb esetben 
kerámiatöredékeket és állatcsontot helyeztek a jobb 
hőmegtartás érdekében. Az egyetlen, részben földbe 
mélyített, téglalap alakú, cölöphelyes ház a Ny-i domb
tetőn került elő. Körülötte árkok, gödrök voltak, DNy-i 
sarkában egy kemencét alakítottak ki. 

Az objektumok leletanyagban szegények voltak, 41 
stratigráfiai egység - többsége árok - lelet nélküli volt. 
A kerámiaanyagban feltíínő volt a cserépbogrács-perem
töredékek nagy száma. A feltárás legérdekesebb lelete 
egy árokból eló'került, apró, csiszolt, téglatest alakú, 
átfúrt kő, talán egy nyakban hordott amulett. 

A megfigyelt Árpád-kori teleprészlet kapcsolatban 
állhatott a 450 m-re DNy-ra fekvő, szintén Árpád-kori 
településsel (HT-137 lh.). 

A leletanyag az elsődleges feldolgozást követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bárdos Nándor, Németh Dániel, 
Szabados György technikusok. 

HERENDI ORSOLYA 

1 53. Felsőszentiván, Fekete-csatornától Ny-ra 
(KÖH 73235)  
(Bács-Kiskun megye) 1 
A HT-136 jelíí lelóbely, mely a Magyar-Horvát gáz
vezeték építésének régészeti megfigyelése során vált 
ismertté, Felsőszentivántól É-ra, egy nagyobb löszhát 
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tetején helyezkedik el, melyet K-ró1 és Ny-ról egy-egy 
csatorna határol. Területén mezőgazdasági mlívelés 
folyik, közvetlen szomszédságában találhatók a HT-
135 és a HT-137 jellí lelónelyek. Kiterjedését növényi 
fedettsége miatt nem lehetett felmérni, csupán annyit 
lehetett megállapítani, hogy a gázvezeték egy 50 m 
hosszú szakaszon veszélyezteti területét. 

Az érintett szakaszt 2010. április 26-27-én tártuk 
fel. A szelvény K-i végén a termőréteg vastagság még 
elérte az 1 m-t, Ny felé haladva azonban néhány mé
ter után a sárga löszös altalaj erőteljesen emelkedni 
kezdett, a humusz pedig 30-40 cm-re vékonyodott. 
A 4 régészeti stratigráfiai egység egy kisebb gödörbó1, 
két egyenes vonalú és egy szögletes kerítőárokból 
állt. Datáló leletanyag hiányában koruk ismeretlen 
maradt. Az objektumok a kutatott terület Ny-i felén 
helyezkedtek el. 

Az itt feltárt 4 objektum pontosabb értelmezése 
a HT-135 és HT-137 lelónelyeken előkerült régészeti 
anyag ismeretében lesz lehetséges. A leletek az elsőd
leges feldolgozást követően a Bács-Kiskun Megyei Ön
kormányzat Múzeumi Szervezeténél kerülnek végleges 
elhelyezésre. 

Munkatársak: Dankó Judit, Czigléczki Tibor, Szöllősi 
Géza technikusok. 

DEÁK ANDREA 

1 5Li. Felsőszentiván,  Jánoshalmi-nyári út 
( KÖH 7 32 3 1 )  
(Bács-Kiskun megye) A 
2010. április 23-28. között végeztünk megelőző feltárást 
a Magyar-Horvát gázvezeték fektetésével érintett HT-
134 jellí leló11elyen, mely Felsőszentiván belterületétó1 1 
km-re ÉK-re, a Szállás-Járás nevtí határrészben, a tranzit 
vezeték 90+250 és 90+400 km-pontjai között található. 
A kivitelezés régészeti megfigyelése során több árok és 
egy gödör foltja került elő, avar jelleglí leletanyag kísé
retében. A feltárással érintett területen, az átlagosan 1 m 
vastag humusztakaró alatt, a sárga agyagos altalajon egy 
késő avar kori település 7 objektuma, köztük nagyobb 
kerítőárkok részletei, valamint 1 gödör és 1 kemence 
került napvilágra. A lehumuszolt 812 m2-bó1 387 m2 volt 
régészetileg fedett. A feltáráshoz kapcsolódóan végzett 
terepbejárás során kerámia kis mennyiségben egy közel 
100 m-es körben jelentkezett. 

A késő avar kori árkok széles, sekélyen az altalajba 
mélyedő, többszörösen tagolt, nagyobb kerítőárkok rész
leteinek bizonyultak, melyekbó1 gyér leletanyag került 
elő. Az ásatás legjelentősebb objektuma egy földbe vájt 
É-D-i hossztengelylí szabadtéri kemence, mely az egyik 
árok oldalának mentén létesült. A kemencéhez D-ró1 
szögletes előtérgödör csatlakozott, melynek alján egy 
hamusgödör került elő a kemence szája előtt. A részben 
beomlott kemence megújított sütőfelületébe sütóna
rang-, fazék- és salaktöredékeket tapasztottak. A telep 
datálása nagyrészt az itt talált leletanyagra támaszkodik. 

A felhasznált fazekak között kézzel formált és koron
golt, hullámvonaldíszes edények töredékeit vegyesen 
találtuk. A töredékekből egy kisebb és egy nagyobb, 
fés(ís hullám vonaldíszes, tojásdad alakú fazekat lehetett 
összeállítani. Salakot csak az első, azaz az idősebb plat
niba tapasztottak be. Ezt az új építésekor szinte teljesen 
elbontották. Feltehetően ennek az első platninak az el
bontott omladéka kerülhetett elő a kemencével átellenes 
oldalon egy betöltési rétegben, amely alatt egy szemmel 
láthatólag leülésre szolgáló padka bukkant elő. Ehhez 
egy lábtartó gödör is tartozott a munkagödör alján. Az 
ülőkébó1 éppen a kemence tlízterébe lehetett látni. Az 
újabb platni kialakításakor ezt a padkát elfedhették. 
A kemencéhez az árokból lehetetett legkönnyebben 
lejutni, amelynek kapcsolódó szakasza rézslísen lejtett a 
munkagödör felé. A kemence kialakításakor egyértelmlí 
szempont lehetett az árok jelenléte. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Nagy Norbert, Takács Gábor, Tarjányi 
László ásatási technikusok. 

1 55 .  Felsőszentiván ,  Rémi-úti-dűlő, 
Szekeres-csatorna I l l .  
( KÖH 72695) 
(Bács-Kiskun megye) Sza, A, Á 

PóPITY DÁNIEL 

A HT-108 jellí leló11ely Felsőszentiván belterületétó1 
ÉNy-ra, a Rém és Felsőszentiván közti műút Ny-i olda
lán, a Szekeres-csatornától Ny-ra, egy É-D irányú magas
laton helyezkedik el. A lelónely Ny-i szélét egy ÉNy-DK 
irányú földút, a K-i szélét a Szekeres-csatorna határolja. 
A Magyar-Horvát gázvezeték kivitelezési munkáinak 
megfigyelésekor a 94+170 és a 94+515 km-szelvények 
között objektumfoltok kerültek elő. A feltáráshoz kap
csolódó terepbejárás, ill. az ásatás eredményei alapján 
a lelónely egy 100-120x390 m-es területen helyezkedik 
el. Északi szélén és középső részén 2010. április 20-23. 
között végeztünk feltárást. A lehumuszolt 1824 m2-bó1 
1320 m2 bizonyult régészetileg pozitívnak. 

A nyomvonalon 46 stratigráfiai egység (36 objek
tum) közül 23 árok, 18  gödör, 3 kemence, 1 ház és 1 
cölöphely volt. A településobjektumok közül 7 szarmata 
vagy avar, 3 szarmata, 4 avar, 1 2  Árpád-kori és 20 - kor
határozó leletanyag hiányában - ismeretlen korú volt. 

Az egyetlen biztosan szarmata kori szabadtéri ke
mence a nyomvonal K-i részén helyezkedett el, míg 
az avar leletanyagú árkok és egy félig földbe mélyített 
ház a nyomvonal Ny-i szélén jelentkezett. A két kor
szak objektumai közötti, közel 250 m hosszú szakaszon 
olyan kerek alakú, egyenesen szlíkülő vagy egyenesen 
bővülő falú tároló- és szemetesgödrök, ill. vízelvezető 
és kerítőárkok kerültek elő, melyek vagy lelet nélküliek 
voltak, vagy meghatározhatatlan korú, kézzel formált 
fazéktöredékek kerültek felszínre betöltésükbó1. 
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A szarmata kori külső kemence ovális alakú mun
kagödrének ÉK-i és ÉNy-i széléhez egy-egy ovális alakú 
kemencét építettek. A kemencék sütőfelülete nagyon 
rossz megtartású volt. Betöltésükbó1 korongolt szürke és 
kézzel formált fazékhoz tartozó töredékek kerültek elő. 

Az avar kori négyszögletes alakú ház gödrét 80 cm 
mélyen ásták az egykori járószintbe. A ház közepén 
egy kerek cölöphelyet, ÉK-i oldalánál pedig egy kerek 
alakú kemencét bontottunk ki. A ház betöltése alapján 
jól látszódott, hogy a kemencét már a némileg feltöltő
dött ház falához építették, így a ház munkagödörként 
funkcionált. A ház betöltésébó1 kézzel formált fazékhoz 
és sütó1rnranghoz tartozó töredékek kerültek felszínre. 

Az Átpád-kori kerek vagy téglalap alakú, egyene
sen vagy ívelten bővülő falú gödrök és a Ny-K vagy 
É-D irányú árkok a nyomvonal középső és K-i részén 
jelentkeztek. Betöltésükbó1 föként bográcshoz tartozó 
perem- és oldaltöredékek, ill. nagyméret(í kaviccsal so
ványított, a késő Árpád-korra jellemző fazéktöredékek 
kerültek elő. Az egyik gödörben egy 14,5 cm magas 
vassarlót találtunk. 

Valószínű, hogy a 2009 őszén a Szekeres-csatorna 
K-i oldalán feltárt HT-42 és HT-43 lelónelyek, ill. a HT-
108 leló'hely egy nagy kiterjedésű leló11ely csatornával 
kettéválasztott, több leló11elynéven feltárt részei. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bottyán Katinka, Bedő Valér és Kajtár 
Norbert technikusok. 

GULYÁS GYÖNGYI 

1 56 .  Fertőboz határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Ró, Kk, Kú 
2010. októberben helyszíni szemlét tartottam Fertó'boz 
határában, fejlesztésre kijelölt területeken. 

Kimel-dűlő (KÖH 76933): A község centrumától 
D-re, a Kereszthegytől Ny-ra lévő kis völgy kétoldali 
lankás részein új lakóterületet, ill. rekreációs területet 
akarnak létesíteni. A meredek domboldalak régészeti 
vizsgálata a beépítések és az erdővel fedettség miatt 
kezdetben reménytelennek látszott, a bejárás során 
azonban sikerült néhány nyílt, szántott parcellát találni. 
A völgyoldalban futó út fölötti meredek domboldalon, 
néhány művelés alatt álló telek területén szép számmal 
kerültek elő őskori edénytöredékek, valamint kisebb 
mennyiségben római kori és késő középkori (kora új
kori) kerámiatöredékek, továbbá néhány téglatöredék. 
Az őskori darabok durva kiképzésű és erősen kopott, 
jellegtelen oldaltöredékek. A lelónely K-i és É- irányú 
kiterjedése bizonytalan. K felé valószínűleg összefügg a 
Kereszthegy leló11ellyel. 

Kisboz (KÖH 76935): Az előző leló'helytó1 D-re, a 
Gloriett felé vezető út és Kisboz településrész között lévő 
fel tárcsázott szántóterületen viszonylag nagy számban 
találtam atipikus őskori és római kori cseréptöredékeket. 

A leletanyag mintegy 100x 100 m nagyságú területen 
szóródott. A felszíni telepnyom kiterjedése a járhatatlan 
parlagterületek miatt bizonytalan. 

Lusthaus (KÖH 4 7530): A már ismert lelőhely a 
községtó1 K-re, a Hidegség felé vezető út D-i oldalán, a 
Fertőre néző domboldalon helyezkedik el. A szántott 
terület bejárása során a domboldal Ny-i lankásabb ré
szén 1 db őskori és 2 db római kori kerámiatöredéket 
találtam. A területen az 1920-as években több római 
érem került elő. 

TAKÁCS KÁROLY 

1 57. Fertőd határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) R, B, V, Ró, Á, Kö, Kk 
2010. augusztusban helyszíni szemlét tartottam Fertőd 
határában, szélerőművek telepítésére kijelölt területeken. 

Feketebokor-major, Borbély-domb (KÖH 46500) : 
A már ismert leló'hely Sarród-Nyárligettó1 K-re találha
tó, egy ívelt vonalú, mintegy 2,5 m magas és kb. 1,5 km 
hosszú, lapos dombháton. A domb ÉNy-i részén foglal 
helyet Feketebokor-major épületegyüttese. Bejárásom 
során a Jakabszigeti út K-i oldalán összefüggő foltban 
római kori edénytöredékeket, valamint 1 db őskori 
cserepet gy(íjtöttem. 

Kamonyacsa (KÖH 71227) :  A település K-i szélén, 
a Holt-Ikva medrei által közrefogott, nagyjából nagy 
kiterjedésű lapos domb felszínén Németh Patrícia 2009-
ben őskori és késő középkori edénytöredékeket gyűjtött. 
A Mező utca meghosszabbításában haladó aszfaltút É-i 
oldalán, a domb felszínén közepes intenzitással jelent
keztek őskori (rézkor, késő bronzkor-kora vaskor), római 
kori és középkori edénytöredékek. A leletsűrűség K felé 
haladva nőtt, a domb K-i szélén egy tegulatöredék is 
eló'került. Az aszfaltút D-i oldala az ott található repce 
és elgyomosodott napraforgó miatt járhatatlannak bi
zonyult. Kétségtelen azonban, hogy a leló'hely kiterjed 
az út D-i oldalára is, mivel közvetlen az út szélén még 
szép számmal jelentkeztek leletek. 

Nyárliget, Sertéstelep (KÖH 77281): Nyárligettől 
K-re, az országhatár felé haladó út mellett rendkívül 
rossz észlelési körülmények között, gazos napraforgóban 
őskori (neolit vagy rézkori) és római kori kerámiatöre
dékeket gyűjtöttem. A lelónely egy magasabb terasz K-i 
pereme, a felszín a lelónely szélétől K felé erőteljesen 
süllyed. A telepnyom kiterjedése - fó'ként É-i és D-i 
irányban - a vázolt körülmények miatt bizonytalan, a 
jövó'ben tisztázásra szorul. 

Parlag (KÖH 71229): Az É-D-i irányú Holt-Ikva-ág 
vonalában húzódó csatorna K-i partján, egy markáns, 
É-D-i irányban elnyújtott keskeny dombhát található. 
A dombhát felszínén 2009-ben Németh Patrícia nagy 
mennyiségű őskori leletet, valamint római kori szór
ványleletet talált. A helyszíni szemle idején a leló'hely 
K-i részét elgazosodott napraforgó borította, így megkö
zelíthetetlen volt. A már korábban beszántott Ny-i felén 
nagy számban találtam őskori (rézkori, késő bronzkori) 
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és késő középkori cseréptöredékeket. Hasonló leletanyag 
került elő az út D-i oldalán is, az egyetlen feltárcsázott 
parcellán. 

Parlag II. (KÖH 71231): A Parlag leló11elytó1 K-re 
egy alig észrevehető (talán 50-60 cm magas) kiemel
kedés felszínén rézkori kerámiatöredékek jelentkeztek. 
A lelőhely K felé egy itt húzódó földút vonaláig kiterjed. 
A telepnyom Ny-i irányú kiterjedése bizonytalan. El
képzelhető, hogy ebben az irányban összefügg a Parlag 
I. lelónellyel. 

Süttör, Jakab-sziget (KÖH 46476) : A régóta ismert 
lelónely a Hanság medencéjéből mintegy 1-1,5 m-re 
kiemelkedő, lapos, szélesen elterülő dombhát. 1906-
ban a területen kisméretű Árpád-kori templom marad
ványai kerültek elő, az alapfalakat ekkor részben fel 
is tárták. A templomrom jól azonosítható az okleveles 
forrásokból ismert Urkony falu Szent Jakab tiszteleté
re szentelt plébániatemplomával. A területen később 
végzett terepi kutatások során sikerült a középkori falu 
helyét és a középkori településmag hozzávetőleges 
kiterjedését meghatározni. A felszínen előkerült ré
gészeti leletanyag túlnyomó része a késő Árpád-korba 
sorolható, kisebb része őskori. Bejártam a lelőhely 
területének a Jakabszigeti út melletti - mindkét oldali 
- sávját. A bejárás során Árpád-kori és atipikus őskori 
edénytöredékeket gyűjtöttem. A felszínen hevert né
hány tégla töredék is. Tapasztalataim szerint a lelónely 
DNy-i irányban jócskán nagyobb területre terjed ki, 
mint eddig véltük. 

Süttöri Hanytöltést61 lwletre (KÖH 71885) : Az iménti 
lelőhelytó1 É-ra, a környezetébó1 mintegy 1,5 m-re ki
emelkedő, kifli alakú dombvonulat felszínén Németh 
Patrícia 2009-ben római kori, Árpád-kori és őskori 
kerámiatöredékeket gyííjtött. A leló11ely É-i és Ny-i (a Ja
kabszigeti úttól Ny-ra eső) része az elgazosodott kukorica 
miatt járhatatlannak bizonyult. A leló11ely D-i részén az 
út K-i oldalán közepes intenzitással jelentkeztek rézkori 
és római kori cseréptöredékek. Előkerült egy kiégett 
agyagtapasztás-darab is. A római leletek nagy része a 
bejárt területsáv legdélebbi részén került elő. 

1 58. Fényeslitke, Nagy-lapos-dűlő 
( KÖH 595 1 2 ) 

TAKÁCS KÁROLY 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) R, B, Á 
Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának fejlesz
téséhez kapcsolódóan végeztünk megelőző feltárást 
a lelónelyen, mely Fényeslitke és Komoró között egy 
kisebb magaslaton fekszik, becsült nagysága 350x100 
m. A leló11elyet a nyíregyházi Jósa András Múzeum 
által végzett terepbejárás során lokalizálták. Az ásatást 
megelőzően egy közműépítés során a területet megboly
gatták, a régészeti munkákat a nyíregyházi Jósa András 
Múzeum szakemberei kísérték figyelemmel. A feltárást 
2010. június és december között kisebb-nagyobb meg
szakításokkal végeztük, 7500 m2-en. 

A rézlwri badeni kultúra körébe tartozó 1 2  objek
tumot tártunk fel a leló11ely közepén, ill. az attól D-re 
elterülő területen. Többségük tárológödör, beló1ük na
gyobb mennyiség(í leletanyag került elő, emellett egy 
négyszögletes, földbe mélyített épületet is feltártunk. 

A bronzkori objektumok a rézkori jelenségekkel 
azonos területen helyezkedtek el, közel 50 jelenséget 
rögzítettünk, egy urnás temetkezés kivételével mind 
telephez tartozott. 

A feltárás középső szakaszában és az attól É-ra eső 
területen egy Árpád-kori település 13 objektumát tártuk 
fel. Két házat, melyek túlnyúltak a feltárási területen. 
Két műhelygödröt dokumentáltunk, egyik füstölőként 
azonosítható. A leletanyagot csiga- és hullámvonal 
köteges díszítésű kerámia jellemzi, néhány esetben 
fenékbélyeget is megfigyeltünk. 

A kutatást 2011-ben folytatjuk. Az előkerült lelet
anyagot a nyíregyházi Jósa András Múzeum fogadta be. 

Munkatársak: Kriveczky Béla régész, Kiss András, 
Krizsanóvszky Máté, Ligeti Gábor technikusok. 

1 59. Földeák, Vas-tanya 
(KÖH 7Li003) 
(Csongrád megye) Sza 

Kiss CSABA KÁLMÁN 

Makó és térsége szennyvízhálózatának kiépítése kapcsán 
2010. július 7-13. között végeztünk terepbejárásokat. 
A tervezett beruházás 6 település területét érintette, az 
általunk készítendő hatástanulmány tárgyát ugyanakkor 
csak a településeket összekötő mintegy 27 km hosszú kül
területi szakaszok vizsgálata képezte. Ennek során a nyom
vonal mindkét oldalát 20-20 m szélességben vizsgáltuk. 

Munkánk során egy új leló11elyet sikerült lokalizál
ni, mely - a gyűjtött kerámiaanyag alapján - szarmata 
korinak bizonyult. 

Munkatársak: Benedek András régész, Kovács Sán
dor, Pópity Richárd, Rózsa Gábor technikusok. 

GYUCHA ATTILA - PARDITKA GYÖRGYI 

1 60. Földeák határa 
(Csongrád megye) Ő, LT, Sza, Ge, Á 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már slírű vetés borította, nagyjából hasonló 
arányban (kb. 19 %) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. gaz
zal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 
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A Földeák külterületén végzett munka során két, 
korábbról már ismert lelóbelyet (Kápolna-halom; Száraz
éri ugar II.; KÖH 56231, 56240) érintettünk és egy új 
lelóbelyet (Vásárhelyi határszél, KÖH 74421) találtunk. 
A terepbejárás során őskori, kelta, szarmata, gepida és 
Árpád-kori leleteket gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Weisz Attila geodéta; Molnár Zsolt, 
Császi Dávid geodéziai asszisztensek, Rózsa Gábor, 
Kovács Sándor, Kulcsár Zoltán, Kulcsár Zoltánné tech
nikusok; Kovács Zsófia archeozoológus. 

1 6 1 .  Földes, Kálló-hát 
(KÖH 75565)  
(Hajdú-Bihar megye) Sza 

PAROITKA GYÖRGYI 

2010. szeptemberben a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok 
Igazgatósága elvégezte a területen a kivitelezés közben 
eló'került régészeti objektumok feltárását. A lelóbelyen 
2 váz, ill. 2 gödör került elő. Feltehetően császárkori, 
szarmata objektumokról van szó, erre utal a D-É tájo
lású, háton fektetett, nyújtott helyzetben eltemetett nő 
sírja. Mellékleteként vascsat és vas karperec került elő. 

A Ny-K tájolású vázat feltehetően nem meghatáro
zott rítus szerint temették el, hanem csak „bedobták", 
térdmagasságban obszidiánpenge került elő melló1e. 
Ettó1 a váztól nem messze két helyen is állatcsontok 
kerültek elő (marha- vagy lócsontok), azonban a talaj 
nem tette lehetővé az objektumok pontos megfigye
lését. Keltező értékkel bíró kerámia nem került elő az 
állatcsontok melló1. 

Munkatársak: Juhász László, Papp Enikő, Szabó 
Nóra. 

1 62 .  Furta, Hagymás-dűlő 
(KÖH 62Lili8) 
(Hajdú-Bihar megye) LT 

SZELEKOVSZKY MÁRTA 

A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2010. 
szeptember 14-23. között megelőző régészeti feltárást 
végzett a MOL Furta-Sas T-1 jelű gázvezeték nyomvona
lára eső régészeti lelóbelyen. A terület a Berettyó-Körös 
vidéken, közelebbró1 a Nagy-Sárrét, a Bihari-sík és a Kis
Sárrét földrajzi találkozásánál található. Talajgenetikai 
szempontból a kutatott területen sík táptalaj található. 

A lelóbely Furta K-i határában, a Hagymás-d(í)ő D-i 
részén, az Ölyvös-ér egyik meanderében, a Ló-sziget K-i 
oldalán egy ÉK-DNy irányú háton található. A kutatás 
során 2077 m2-t humuszoltunk le, nagyjából 6 m széles
ségben, több mint 300 m hosszan. Az átlagosan 50-60 
cm vastag, de a leló11ely É-i végében 1 m-t is meghaladó 
humusztakaró eltávolítása után 14 objektumot tártunk 
fel és dokumentáltunk, melyek egy ritkás elrendezésű 
késő vaskori (kelta) településhez tartoztak. Valószínűleg 
a település szélét sikerült feltárni: 4 gödröt, 6 cölöp
lyukat, 3 árkot, valamint egy természetes jelenséget 

(humuszlencsét). A zömében a két Ny-K irányú árok 
által közrefogott területre eső települési objektumok a 
kinyitott szelvény középső és D-i felén koncentrálódtak, 
csupán két cölöplyuk esett az É-i térfélre. A szelvény 
mindkét vége mélyebben fekvő, valószínűleg a régészeti 
korokban is vízjárta, gyakran vízállásos terület lehetett, 
ezt az altalaj megváltozott színe és a vastagabb humusz, 
ill. szubhumusz réteg is bizonyította. Az árkok ezektó1 
a vizenyős részektől védték, választották el a vaskori 
falut, ill. ide vezették le a csapadékot. Három objektum 
betöltése tartalmazott elenyésző mennyiségü bekarcolt 
vonallal díszített korongolt, ill. kézzel formált, durva 
kiképzés(í kerámiatöredéket, paticsot vagy állatcsontot, 
a kerámia jellegzetes vonásai alapozták meg a kormeg
határozást. A többi objektumról csupán feltételezhetjük, 
de igen valószínű, hogy ehhez az egyrétegű, késő vaskori 
településhez tartozott. 

Munkatársak: Czinegéné Kiss Ilona és Papp Enikő 
ásatási technikusok. A geodéziai felmérést és a lelóbely 
digitális feldolgozását az Archeodata 1998 Bt. végezte. 

1 63 .  Furta határa 
(Hajdú-Bihar megye) U, A 

Bocsi ZsóF1A 

2010 folyamán a Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Igaz
gatósága megelőző feltárásokat végzett a MOL-vezeték 
nyomvonalára eső régészeti lelóbelyeken. 

Dévánszki-dűlő (Furta B8 lh„ KÖH 62466): Augusz
tus 10. és szeptember 21.  között kutattunk a Furta B7 
lelóbely közvetlen közelében, attól D, DNy-i irányban 
helyezkedik el, a „szomszédos" kiemelkedésen, az ott 
feltárt késő avar telephez tartozó késő avar temető 
található rajta. Összesen 22 objektumot tártunk fel, me
lyekhez 33 stratigráfiai egységet rendeltünk. Feltártunk 
még 1 újkori vízelvezető árkot, 4 ismeretlen korú gödröt. 

A lelőhely legfontosabb objektumai a középen 
található kiemelkedésen helyezkedtek el. Itt 14 sírfol
tot észleltünk, melyek 3 szabályos sorba rendeződtek, 
viszonylag szabályos távolságra egymástól. 

A 717 sz. sírban két vázat is feltártunk, mindkét váz 
felnőtt férfié. Az egyiket teljes veretes övvel helyezték 
örök nyugalomra („in situ" helyzetben eló'került öntött, 
ónozott, aranyozott övveretei a 8. sz. második felére - a 
8-9. sz. fordulójára keltezik). Koporsójára „rádobták" a 
másik férfi testét, ezt a vázat meglehetősen „kitekert" 
pózban találtuk meg. 

A temető legjelentősebb sírja a 16/27 sz„ melybe 
szintén egy felnőtt férfit temettek, nagyméretű, va
salásokkal ellátott koporsóban. Mellékletként teljes 
veretes díszövet tártunk fel, azonban a sírt bolygatás 
érte (feltehetően állati?), így rekonstrukcióra alkalmas 
megfigyeléseket nem sikerült tennünk. A férfi közvetlen 
közelében, jobb oldalához temették el lovát, fordított 
tájolásban. A lóval vas lószerszámokat temettek el, zab
lát-kengyelt, valamint fordítva ráhelyezték a nyerget is, 
melynek vasalásai megmaradtak. 
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A temető női sírjai valamivel szegényebbek, ám 
szintén tartalmaztak mellékleteket: esztergált csont 
tűtartót, vaskést, vassarlót, gyöngycsüngős fülbevalót. 

A temető minden bizonnyal egy kisebb családi 
temető részlete, így az folytatódik a gázvezeték nyom
vonalától ÉNy-ra és DK-re is, feltehetően összesen 40-50 
temetkezést tartalmaz. A sírok nem rablottak, a magas 
talajvíz miatt a fémmellékletek „újszerű" állapotban 
kerültek elő, maga a temető beleillik a hajdú-bihari késő 
avar temetők sorába. 

Sasi-lapos I. (Furta B7 lh., KÖH 62460): A 7+420 
és 7+685 km-szelvények közé eső lelőhelyen 2010. 
július 15. és augusztus18. között dolgoztunk. A magas 
talajvízszinttel nehezített feltáráson 25 objektumot 
különítettünk el, melyekhez 52 stratigráfiai egységet 
rendeltünk. 

A lelóbely már a Kr. e. 6. évezredben is megtelepe
dési nyomokat mutatott, feltártuk ugyanis egy a középső 
neolitikum végére keltezhető település részletét, ame
lyet az ún. alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája késői 
csoportjának (Esztár-csoport) egyik közössége hozott 
létre a Dévánszkit a Sasi-lapostól elválasztó egykori víz
folyás (a mai Kutas-csatorna egyik ága) É-i magaspartján. 
A települést elsősorban nagy agyagkitermelő és hulla
dékgödrök jelezték. Az egyik különösen nagyméretű 
(kb. 20 m2) amorf hulladékgödör kiemelkedően nagy 
mennyiségű leletanyagot szolgáltatott: durva és díszített 
kerámiát, állatcsontot, tapasztástöredéket és a korabeli 
halászatra utaló kagyló maradványát. 

Egy Kr. u. 8-9 századi késő avar falu kerítő- és víz
elvezető árkainak részletei kerültek még elő, jellegzetes 
korongolt hullámvonaldíszes kerámiaanyaggal. 

A település jelentősége abban áll, hogy szerves egy
séget képez a vízfolyás túlpartján a Dévánszki-dűlő nevű 
(Furta B8) leló11elyen, a humuszolás során megfigyelt 
csontvázas sírokból álló temetővel. 

A feltárt objektumok közül néhányat keltező értékű 
leletanyag hiányában nem sikerült egyértelműen kor
szakhoz kötni. 

Munkatársak: F. Csutak Tünde, Juhász László, 
Papp Enikő, Szabó Nóra, Tóth Mihályné, Bacskai István 
technikusok. 

SzELEKOVSZKY MÁRTA 

1 6Li .  Fülöpháza határa 
( Bács-Kiskun megye) U, B ,  Sza, A, H, Á 
Fülöpháza község településrendezési eszközeinek mó
dosításához örökségvédelmi hatásvizsgálat készült. A ré
gészeti szakági munkarészt megalapozó adatgyűjtés és a 
2010. augusztus 8-diki bejárás során eddig nyilvántartás
ba nem vett új lelóbelyeket lokalizáltam. Leletanyagot 
nem gyűjtöttem. 

Ballószegi-dűlő (KÖH 77143): A lelóbely a községtó1 
DK-re, a Templomsori-dűlő D-i részén, a település köz
igazgatási határán húzódó ÉNy-DK-i irányú mocsaras 
rétet Ny-ról szegélyező dombhát peremén található. Itt 

a friss szántásban szarmata és avar kori telepnyomok 
figyelhetők meg. 

Csatár-tanya (KÖH 77137):  A lelóbely a községtó1 
DNy-ra, az 52. sz. főút 19-es kilométerénél, az ú t  É-i 
oldalán, a Hattyús-széktó1 D-re elterülő homokháton, 
a Csatár-tanya és a műút közötti, mezőgazdaságilag 
m(ívelt területen fekszik. A szemle alkalmával a friss 
szántásban heverő újkó'kori és szarmata cserepek alapján 
közepes intenzitású régészeti lelóbelyet lokalizáltam. 

Kondor-dűlő l. (KÖH 77145) : A lelóbely a községtó1 
ÉNy-ra, a Kondor felé vezető földút, Ny-i oldalát szegé
lyező tanyák előterében található. A különböző módon 
művelt szalagparcellákon szarmata cserepek gyűjthetők. 
A leletek szóródása alapján a lelőhely az ÉNy-DK-i 
irányú dombhát ÉK oldalát követve a mocsaras rétet 
szegélyezi. 

Kondor-dűlő 2. (KÖH 77147):  A lelóbely a község
tó1 ÉNy-ra, a Kondor felé vezető földúttal szegélyezett 
mocsaras rét K-i, enyhén emelkedő oldalán terül el. 
A szántásban heverő cserepek, tapasztástöredékek, 
állatcsontok és hamus elszíneződések alapján intenzív 
bronzkori lelóbelyet lokalizáltam. 

Petőfi u. 33. (KÖH 27769): A lelóbely a község bel
területén, beépített lakóingatlanon található. A lelóbely 
jelenlegi állapota nem tette lehetővé a korábban itt lelt 
avar temetkezés lelóbelyének felszíni lokalizációját. 

Szennyvíztisztító telep (KÖH 58442) : A lelóbely a 
községtó1 DK-re elterülő vizenyős rétbó1 határozottan 
kiemelkedő homokdombon található. A domb DNy-i 
oldalán ma két tanya áll, a fennmaradó részét mező
gazdaságilag művelik. A helyenként mocsaras, füves rét 
szinte az egész dombot körülöleli. A korábban lokalizált 
szarmata, avar és Árpád-kori településre utaló régészeti 
leleteket az elboronált szántásban, a kedvező észlelési 
körülmények ellenére sem tudtam megfigyelni. 

Szívós-szék 1. (KÖH 77139):  A lelóbely a községtó1 
D-re, az 52. sz. főútról bekötőút Ny-i oldalán, a Nemzeti 
Park területén, a Szívós-szék és az út között emelkedő 
alacsony homokháton található. Ezen a területen ma 
több tanya áll és a lelóbely a tanyák közötti szántókon 
elszórtan heverő cserép- és paticstöredékek révén jól 
lokalizálható. Az itt lelt nagy mennyiségű, jellegzete
sen gyorskorongolt, szürke kerámiatöredékek intenzív 
szarmata településre utal. 

Szívós-szék 2. (KÖH 77141): A lelóbely a községtó1 
D-re, az 52. sz. főútról bekötőút Ny-i oldalán, a Nemzeti 
Park területén, közvetlenül az út mellett, egy művelt 
parcellán található. A friss szántásban szórványosan 
szarmata kerámia gyűjthető. 

Szó1őtelep (KÖH 28027) : A lelóbely a község köz
igazgatási határán, a belterülettó1 DNy-ra, a Nemzeti 
Park területén, a Bakos-tanyától É-ra emelkedő alacsony 
dombon található. A területen bokrokkal tarkított gyep 
van, ami a korábban itt lelt honfoglalás kori temető 
felszíni lelóbely lokalizációját nem teszi lehetővé. 

Templom-halom (KÖH 27770) : A lelóbely a község
tó1 ÉK-re, a Templomsor-dűlóben, az ÉNy-DK irányú 
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mocsaras rétet ÉK feló1 szegélyező homokháton talál
ható. Az egykori templom helye ma is világosan kive
hető. A homokhátból a rét felé, félszigetszer(íen kiugró 
dombon elvadult bozót burjánzik, de itt-ott köveket 
és téglatörmeléket is látni. A templom-halom tágabb 
környezete mezőgazdasági művelés alatt áll. A felszínen 
heverő embercsontokból arra következtethetünk, hogy 
az eke már sírokat bolygat. A homokhát rétre néző, 
DK-i oldalán ugyanakkor a sok paticstönnelék és cserép 
alapján nagy kiterjedésű Árpád-kori település húzódhat. 

1 65. Füzesgyarmat határa 
( Békés megye) R, Sza, Á 

TANKÓ KÁROLY 

A HHE-Töviskes-1 és a HHE-Töviskes-K-1 gázkutakat 
a MOL-Füzesgyarmat gyűjtőállomással összekötő gáz
vezeték nyomvonalán 2010. július 25-én végeztünk 
terepbejárásokat. 

Csörő (KÖH 4307) :  A Füzesgyarmat belterületétó1 
DNy-ra, az egykori Für-ér, ma Szeghalmi-övcsatorna 
(Fürjesi övcsatorna) Ny-i partján, az ősi érmeder É-i 
kanyarulatának belső zugában tiszapolgári, szarmata 
kori és az Árpád-korból származó leletanyaggal jellemez
hető, a korábbi topográfiai terepbejárások alkalmával 
dokumentált leló11elyet ezúttal nem lehetett azonosítani. 

Csörő (KÖH 4313): Megerősítettük a korábbi topog
ráfiai megállapításokat, melyek a belterülettó1 DNy-ra, 
a Töviskes-Osztottréti mesterséges csatorna D-i partján 
emelkedő, 0,4 m magas és 25-30 m átmérőj(í halomra 
vonatkoznak. 

Csörő (KÖH 4314):  A korábbi terepbejárások során 
a belterülettó1 Ny-ra, egy csatorna D-i partján ismertté 
vált, igen szórványos tiszapolgári, szarmata és Árpád-ko
ri településnyomokkal dokumentált leló11elyet jelenleg 
nem lehetett azonosítani. 

Csörő,Jármi-telel� (KÖH 4316):  A település határának 
DNy-i részében, egy érmeder D-i, ill. Ny-i oldalán emel
kedő alacsony háton korábban kevés, apróra törött, jelleg
telen őskori cserepet, néhány szarmata kori és valamivel 
több Árpád-kori cserepet találtak, s a leló11ely területét 
az Árpád-kori Járom faluval azonosították. A leló11elyet a 
2010-es terepjárás során nem tudtuk azonosítani. 

Csörő, Töviskesi-csatorna (KÖH 75625) : A füzes
gyarmati határ Ny-i szélén, a Töviskes-Osztottréti 
csatorna tagolt vonalától D-re, egy ÉK-DNy-i irányú 
széles, a környezetébó1 alig kiemelkedő hát közepén 
eddig ismeretlen leló11elyet találtunk. A kb. 50x100 m 
kiterjedésű lelónely egy igen hosszú, ÉK-DNy-i irányú, 
nagy digógödör ÉK-i sarkának a közelében helyezkedik 
el, területén kevés őskori és valamivel több Árpád-kori 
edénytöredéket gyűjtöttünk. 

Ho1gos-dűlő (KÖH 75627): A belterülettől NyD1 y
ra, az egykori Für-ér É-i partjától távolabb, de azzal 
párhuzamosan húzódó, szélesen elnyúló lejtőn eddig 
ismeretlen lelónelyet találtunk. A Horgos-d(í!ő egyetlen, 
a település irányába egyenesen vezető, mindkét oldalán 

csatornával határolt földútja mentén változó intenzi
tással fordultak elő főleg őskori és kevesebb számban 
szarmata kori, igen kopott edénytöredékek. A lelónely 
ÉK-DNy-i irányú hossza kb. 400, szélessége kb. 150 m, 
D-i széle bizonytalan. 

1 66. Füzér, vár 
(KÖH 1 6582 ) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 

SZATMÁRI IMRE 

A 13. századi eredetű füzéri felsővár ciszternájának fel
tárását 2010 szeptemberében folytattuk. A rövid, csupán 
5 munkanapig tartó kutatás alatt tovább vizsgáltuk a 
ciszterna szerkezetét, valamint meglepő eredménye
ket értünk el a ciszterna keltezésével kapcsolatban tett 
megfigyeléseink során. 

A Herman Ottó múzeum 2009 őszén kezdte meg 
a füzéri felsővár ciszternájának korábban félbe maradt 
kutatását. Erró1 a Castrum 2009/1. számában közöltünk 
rövid összefoglaló jelentést. A 2010-ben folytattuk a 
ciszterna köveinek kiemelését és a mögötte lévő döngölt 
agyagréteg módszeres eltávolítását. 

A ciszterna betöltésének Ny-i oldalán, a korábban 
már észlelt kevert szürke szín(í 16„ de inkább 17. századi 
leletanyagot tartalmazó javításhoz kapcsolható betöltés 
mintegy 4,5 m-es mélységben „elfogyott", legmélyebb 
pontját a sziklagödör szélénél érte el. Azaz valóban egy 
utólagos javítással számolhatunk a ciszterna életében. 
Azonban ehhez nem tartozott hozzá a sziklagödör utó
lagos bővítése, mivel a kevert szürke agyag alatt tovább 
folytatódott a többi részen már megfigyelt és 15. századi 
leletanyagot tartalmazó sárga színű agyagréteg, valamint 
maga a sziklagödör sem szűkült össze. 

Mintegy 4,8 m-es mélységtó1 kezdve a betöltésben 
igen nagyméretű, behullott és még in situ köveket bon
tottunk és emeltünk ki. Ezek értelemszer(íen a ciszterna 
pusztulásakor kerülhettek mostani helyükre. A kutatási 
időszak végére a ciszterna belsejében átlag 5,3-5,5 m 
mélységet értünk el. Ebben a mélységben a kutatott 
ciszterna mögötti agyagbetöltésben egy újabb, faragott 
kőelemekbó1 épített gyfü(ít találtunk, melynek belső 
átmérője 200-220 cm. Az e mögötti agyagbetöltésbó1 
13-14. századi kerámiaanyag került elő, azaz a vár korai 
periódusához tartozó ciszterna vagy kút maradványait 
sikerült azonosítanunk. 

GÁL-MLAKÁR VIKTOR 

1 67 .  Gacsály határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Á 
2010. március 9-én helyszíni szemlét végeztünk a község 
bel- és külterületén a településrendezéshez kapcsolódó 
hatástanulmány készítésének céljából. 

Barta-Rekesz (KÖH 74205): Az Ady Endre utca 
házainak K-i végében, az ebből az utcából K-re futó 
dlílőúttól É-ra, mintegy 70 m-re kezdődött a leló11ely, a 
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Barta-Rekesz határrész Ny-i szélén. Észak-dél tengelyű, 
kiterjedése: 90x160 m. Kis mennyiségű Árpád-kori ke
rámiát gyűjtöttünk a felszínéró1. 

Kő-kert (KÖH 74203): A császlói műút és a vasúti 
megálló által bezárt szögben, a Kő-Kert határrész DNy-i 
sarkában szórványos cserépanyagot szolgáltató, nagy
jából K-Ny irányú, 70x100 m kiterjedésű, a felszíni 
telepnyom alapján az Árpád-korra tehető leló'helyet 
regisztráltunk. 

Úrbéres-dűlő (KÖH 74207): A kisnaményi úttól 
közvetlenül É-ra, a Kossuth Lajos utca utolsó háza 
melletti szántóföldön észleltük a leló11elyet, az Úrbéres
dűlő DK-i sarkának közelében. Nyugati és déli szélei 
viszonylagosak, mert egy almás zártkerttó1 és a műúttól 
nem tudtunk errefelé tovább vizsgálódni. Kiterjedése 
60x80 m, K-Ny irányú telepnyom, melyTó1 kevés Árpád
kori edénytöredéket gyűjtöttünk. 

Úrbéres-díílő II. (KÖH 74209): Szintén az Úrbéres
dűlóoen regisztráltuk, a Kossuth Lajos és Szabadság 
utcák kertjeinek végében. A túrricsei műút és egy ezzel 
párhuzamos csatorna szeli ketté. Az intenzív késő bronz
kori kerámiával jelentkező telepnyom ÉNy-DK irányú, 
kiterjedése 100x270 m. 

Munkatársak: Tompa György régész, Bocz Péter 
régésztechnikus QAM), Fábián László etnográfus (Csen
geri Múzeum). 

1 68. Gadna, Zámoszta 
(KÖH 7 5 1 39) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) B 

PINTYE GÁBOR 

2010. május 13-án örökségvédelmi hatástanulmány 
készítéséhez kapcsolódó bejárást végeztünk a Cserehát 
területén. A Gadnáról Felsővadászra vezető út K-i ol
dalán, a Zámoszta nevíí határrészben nagy kiterjedésű 
bronzkori települést találtunk. A leló'hely a Kupai-Va
dász-patak völgyének K-i oldalán futó magasabb domb
vonulat Ny-i lejtőjén terül el, É-D irányban. A felszínen 
400x140 m-es területen nagy sűrűségben helyezkedtek 
el a fó'ként kisméretű kerámiatöredékek. 

Munkatársak: Gál-Mlakár Viktor, Hajdú István, 
Nagy Zoltán. 

1 69. Gagyvendégi, Nyírjes 
(KÖH 75 1 Li 1 )  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) ő 

CSENGERI PIROSKA 

2010. május 4-én örökségvédelmi hatástanulmány készí
téséhez kapcsolódó bejárást végeztünk a Cserehát terüle
tén. A Gagyvendégiró1 Abaújlakra vezető út K-i oldalán, 
még a hármas elágazás előtt, 130x30 m-es területen 
szórványosan elhelyezkedő őskori kerámiatöredékeket, 
pattintott kőszilánkokat és egy magkövet találtunk. 
A leló'hely egy magasabb dombvonulat DNy-i lábánál 
található, valószínCíleg ÉNy-DK-i irányban húzódik. 

Munkatársak: Galkó József, Gál-Mlakár Viktor, 
Hajdú István, Kalászdi György. 

CSENGERI PIROSKA 

1 70. Galgahévíz, Ligeti-földek (Ökofalu) 
(KÖH 2587 1 )  
(Pest megye) U, B, Sza, 1 
2010. április 6-án két megbolygatott emberi csontvázról 
érkezett bejelentés a váci Tragor Ignác Múzeumba. 
2009 novemberében távhővezeték fektetése miatt vé
geztek gépi földmunkákat, a kiásott árkok oldala a téli 
fagyok, majd a tavaszi esőzések következtében elkezdett 
beszakadni, és így bukkantak elő a két külön emberi 
vázhoz tartozó csontok, egymástól nagyjából 8 m-es 
távolságban. 

A leletmentést április 20-22-én végeztük el. Az 
egyik váz kimosódott maradványait a megtalálók vissza
ásták eló'kerülési helyükre, a közműárok oldalába. A friss 
beásásra rábontva 20 cm-es mélységbó1 eló'kerültek 
a visszatemetett combcsontok és a medence roncsolt 
darabjai. Megtaláltuk a K-Ny-i tájolású, erőteljes cson
tozatú váz térdtó1 lefelé in situ megmaradt csontjait. 
A lábfejek csontjai részben szétszóródtak. A halottat 
háton fekvő, nyújtott helyzetben temették el. Felső 
részét a munkagép roncsolta, de a kitermelt földben 
megtaláltuk a hiányzó csontok nagy részét. A halott
nak melléklete nem volt. Sírgödrének beásása az árok 
egyik oldalán sem volt megfigyelhető. A másik emberi 
váznak a koponyáját bolygatták meg, nagyobb része 
érintetlenül maradt. A koponya töredékeit megtaláltuk a 
közműárok környékén. Mivel nincs kitéve további boly
gatás veszélyének, erre nem bontottunk rá, de környékét 
megtisztítottuk és a sírgödör beásását dokumentáltuk. 
A közműárok falait megtisztítva egy harmadik csontváz 
maradványait is megtaláltuk: a koponya csontjait és 
talán a bordákra utaló csontmorzsákat, valamint a sír
gödör beásását tudtuk dokumentálni. Mellékletet ennél 
a váznál sem találtunk. 

A helyszínen dolgozó építőmunkások még két 
további helyszínen jeleztek régészeti jelenségeket. Az 
Ökofalu központi részén elhelyezkedő társasház (1423 
hrsz.) közműveinek építése során két szarmata kori 
sütőkemencét és egy gödröt bolygattak meg. Az ob
jektumokat kibontottuk, dokumentáltuk. A kemencék 
sütőfelületébó1 nagyméretű, szürke, jól iszapolt, simított 
felületíí, ill. vörös festés(í edénytöredékek (köztük egy 
gömbös testű tál részei) kerültek elő. 

A faluba vezető bekötőút közműárkában több ob
jektum foltját dokumentáltuk. Eló'került egy harmadik 
szarmata kori sütó'kemence, ill. további gödrök neolit, 
kora bronzkori, kvád és szarmata kori kerámiatöredé
kekkel. Szórványként került eló' egy bronzpenge és két 
római érme. 

Munkatársak: Kecskés Anita régész, Bíró István 
technikus, Érdi Benedek geodéta. 

RÁCZ TIBOR ÁKOS 
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1 7 1 .  Gara határa 
(Bács-Kiskun megye) B, Sza, Kö, Kú 
2010. március 22-én és 26-án végeztünk terepbejárá
sokat Nagybaracska, Gara és Hercegszántó községek 
szennyvízcsatornázásának kiépítése kapcsán. A ter
vezett nyomvonal belterületen mindhárom település 
esetében a meglévő utcahálózatot követte. Garán a meg
lévő szennyvíztelepet is fejleszteni tervezték. A terepen 
a 42 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 20-20 m 
szélességben vizsgáltuk. 

A munka során két, már ismert leló'helyet érin
tettünk (Kossuth u. 23„ Partizán u. 41 .) és két újat 
találtunk: Hunyadi utca Ny-i széle (KÖH 73103), Szenny
víztelep (KÖH 731 05). Leletanyaguk alapján őskori, 
bronzkori, szarmata, középkor-kora újkori felszíni te
lepnyomokként azonosítottuk ó'ket. 

M unkatársak: Rózsa Gábor, Alács Attila, Sultis 
László technikusok, Weisz Attila geodéta, Molnár Zsolt 
geodéziai asszisztens. 

PARDITKA GYÖRGYI 

1 72 .  Garbolc határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza, Á 
2010. március 9-10-én helyszíni szemlét végeztünk a 
tereprendezéssel érintett területeken, melynek során 
nyolc új leló'helyet regisztráltunk. 

Országhatár 1. (KÖH 74183): A magyar-román 
országhatár osztja ketté, K-i fele Szárazberek/Bercu 
területére esik, így szélessége nem határozható meg. 
Hossza 210 m, ÉK-DNy irányú, leletanyaga bronzkori 
és császárkori kerámia és egy kisméret(í, nyomott gömb 
alakú zöld üvegpasztagyöngy. 

Országhatár 2. (KÖH 74187):  A magyar-román or
szághatár és a Túr töltése között, a Sziget-háti-csatorna 
K-i végének magasságában található. K-Ny irányú, kiter
jedése 200x270 m, leletanyaga késő bronzkori cserepek, 
orsógomb, tengeri kagyló. 

Országhatár 3. (KÖH 74191): A Túr töltésének nagy 
kanyarjától közvetlenül D-re húzódik ÉK-DNy irányban 
egy szilvás és egy almás zártkert között. Kiterjedése 
140x260 m, leletanyaga bronzkori, császárkori és Ár
pád-kori kerámia. 

Országhatár 4. (KÖH 741 93) : Közvetlenül az or
szághatártól és a Szárazberekre vezető dűlőúttól Ny-ra, 
egy gyümölcsöstó1 DNy-ra fekszik. ÉK-DNy irányú, 
leletanyaga császárkori cserepek. 

Sár-Égertó1 észahra (KÖH 741 97) :  A Sár-Éger és a Szi
get-háti-csatorna szögében található; ÉNy-DK irányú, le
letanyaga bronzkori kerámia, patics és fenó'kőtöredékek. 

Sziget-háti-csatorna a) és b) (KÖH 74169, 741 73): 
A Sziget-háti-csatorna szeli ketté, egy távvezeték köze
lében, attól KÉK-re. A K-Ny irányú leló'hely kiterjedése 
260x500 m, leletanyaga bronzkori, császárkori és Árpád
kori cserepek, kerámiasalak, gyepvasérc, kovaszilánk. 

Sziget-háti-csatornától délre (KÖH 741 75): A csator
nától D-re kb. 180 m-re, a falu centrumának kertjeitó1 

közvetlenül É-ra találtuk. Nyugati széle egy zárt almás
kertbe nyúlik; ÉNy-DK irányú, kiterjedése 120x310 m, 
leletanyaga késő bronzkori és császárkori(?) kerámia. 

Szilvás (KÖH 74179):  A Sziget-háti-csatornától É-ra, 
a Hajcsár út és a Túr töltése között fekszik. É-D irányú, 
kiterjedése 100x150 m, leletanyaga késő bronzkori 
cserepek. 

Munkatársak: Fábián László, Váradi Tibor etnográ
fusok (Csengeri Múzeum), Bocz Péter régésztechnikus, 
Tompa György régész Qósa András Múzeum). 

1 73.  Garé, Puszta 
( KÖH 6 9 1 2 3 )  
(Baranya megye) U 

PINTYE GÁBOR 

A feltárást 2010. július 8-12. között végeztük el a Túrony 
és Garé települések közé eső területen, a 064/21-24, 
064/31-32 hrsz.-ú ingatlanokon. A régészeti kutatást a 
Városföld és Drávaszerdahely között építendő gázve
zeték tette szükségessé. A nyomvonalban lehumuszolt 
527 m2-bó1 193 m2 volt régészeti objektumokkal fedett. 

A leló'hely az 58. sz. főúttól Ny-ra, a Túrony és 
Garé közötti műúttól közvetlenül D-re található. A gépi 
humuszolás és nyesés során a leló'hely É-i végében 4 ré
gészeti objektum (3 gödör és 1 árok) került elő, amelyek 
szerény leletanyaguk alapján a neolitikum időszakára 
keltezhetó'k. Déli irányba haladva a lelóbelyen újabb 
objektumok nem kerültek elő, ezért a terület további 
részét szondázva kutattuk, de itt sem észleltünk további 
régészeti objektumokat. A lelóbely valószín(íleg K-Ny-i 
irányú, a gázvezeték nyomvonalára meró1eges. 

Augusztus 26. és szeptember 3. között elvégeztük 
a gázvezeték-fektetés földmunkáinak megfigyelését. 
A nyesett 3035 m2-bó1 régészetileg pozitív 804 m2 volt. 
A korábban feltárt lelóbelyrészhez kapcsolódóan attól 
DNy-i irányban észleltünk számos újabb régészeti 
jelenséget. A gödrök nagy része hosszúkás formájú, 
ismeretlen rendeltetés(í objektum, melyeket ároknak 
nem lehet nevezni. A gödörbokrok kis mennyiség(í, 
durva leletanyaga alapján őskorinak lehet meghatározni 
a telepmaradvány korát. Ez alapján tehát az itt feltárt 
jelenségek egyértelműen a HT-87 leló11elyhez tartoznak, 
amely egy nagy kiterjedésű, de nagyon szegényes lelet
anyagú őskori (valószínűleg neolit) település. 

Munkatársak: Vadas Lívia, Orbán Gábor, Simó At
tila, Bősz Attila, Birkás Péter, Zsubori István, Bodródi 
Miklós régésztechnikusok. 

1 7L.i. Gárdony, Tompa köz 
(KÖH 5 7 1 62)  
(Fejér megye) R ,  Kö 

LIGNER JÁCINT 

Gázvezeték-bővítés során a Tompa köz és a Szabadság 
út területén régészeti megfigyelést végeztünk 2010. 
március 16-19 között. A Tompa közben végzett gépi 
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földmunkák után kézi erővel mélyítették tovább az ár
kot. Lapátolás közben, az árok két oldalán jól látható volt 
több szürkésbarna beásás nyoma, melyet a helyszínen 
kézi bontással végeztünk el. Körülbelül 1 m 40 cm mély
ségben feltört a talajvíz. Felületben két objektumot talál
tunk, az egyik mintegy 3 m széles, valószínűleg gödör és 
egy keskenyebb 60-80 cm átmérőjlí, valószínűleg árok. 

A leletanyag alapján középső rézkori, a Balaton
Lasinja kultúrához köthető leletek kerültek elő. Az egyik 
lelet félgömbös alakú, kiöntőtégely (olvasztótégely), 
nyélrészén hengeresen megerősített, átlyuggatott. 
Rendkívül jó minőségű, töredékes lelet, rézkori telepje
lenségre utal; ilyen és ehhez hasonló leletek csak nagy 
kiterjedésű telepekre jellemzőek. A rézkori telepjelen
ségek jellemzője a nagy felületlí, szórványos jellegű 
szóródás, ezért arra gondolhatunk, hogy a Gárdony
patak partjáig tarthat a leló'hely. A leló'hely kiterjedését 
a helyszínen nem tudtuk megállapítani; pontos megha
tározása csak nagy felületlí feltárás alapján lehetséges. 

A gázárok többi területén nem találtunk objektu
mot, azonban szórványlelet több is előkerült, köztük 
középkori (16. sz.) kerámia is. 

1 75. Gic, Szőke-domb alatt 
(KÖH 7Li255 )  
(Veszprém megye) Kö 

PRANDER PÉTER 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti leló'helyet azonosítottunk. 

Gic területén egyetlen új leló'hely került elő a Soko
rói-Bakony-ért61 É-ra emelkedő dombon. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

1 76. Gógánfa határa 
(Veszprém megye) Ró, Kö 
Szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó terepbe
járást végeztünk Sümeg ÉNy-i részén és a tó1e ÉNy-ra 
fekvő települések területén. A tervezett nyomvonal 
csak kisebb része volt bejárható, nagyobb része gabo
naföldeken haladt át, amelyek területét az aratás előtt 
nem tudtuk átvizsgálni. Terepi megfigyelésre egyedül 
a kukoricával bevetett mezőgazdasági területek voltak 
alkalmasak. A belterületeken, beépített környezetben 
futó részeken is csak néhány esetben, a házak között és 
az utcák mentén fekvő kisebb-nagyobb kukoricásokban 
lehetett hagyományos terepbejárást folytatni. Összesen 
16 új leló'helyet regisztráltunk. 

Gógánfa területén három leló'helyet azonosítottunk. 
A település D-i végén, a Tihany utcától és a vágóhídtól 
K-re, a Marcal folyását követő É-D-i irányú dombvonu-

lat Ny-i lejtőjén középkori kerámiatöredékek jelezték a 
leló'helyet (Tihany utca déli vége, KÖH 75589), nagysága 
350x130 m. A sportpályától DK-re, a Petőfi utca Ny-i 
oldalán, a Marcal irányába Ny felé lejtő domboldalon 
szórványosan római kori és középkori edénytöredékek 
találhatók (Sportpályától DK-re, KÖH 75591), nagysága 
250x200 m. Közvetlenül a Marcal K-i partján, a telepü
lésr61 Ny felé kivezető műút É-i oldalán, egy alacsony 
dombháton őskori és középkori edénytöredékeket fi
gyeltünk meg (Marcal K-i partja, KÖH 75593), nagysága 
llOx lOO m. 

Munkatárs: Koller Melinda régész. 

1 77 .  Gödöllő, Szabadság tér 
(KÖH 2 60 1 Li )  
(Pest megye) Á, Kk 

Kov Ács FERENC 

2010. szeptember-novemberben folytak Gödöllőn a 
Szabadság tér rekonstrukciós munkái, amelyek során 
a közm(ívek cseréjét és a burkolat felújítását végezték. 

Az 50/70-80/1 10 cm mélyen kiásott ivóvíz, csapa
dékvíz, elektromos kábel, gázvezeték árkokban újkori 
töltött talaj jelentkezett, ezeknél a régészeti leleteket 
tartalmazó rétegeket nem érték el. 

A Szabadság tér Ny-i, Dózsa Gy. út melletti részén, 
az orvosi rendelő mögött kiásott, 4 m mély szennyvíz 
csatorna árkának metszetében 2 m mélyen tömör, feke
te, agyagos réteg jelentkezett, felső részében faszén- és 
paticsdarabkákkal. A tetején 5-10 cm vastag, vörösre 
égett agyagcsík húzódott. A fekete, agyagos rétegbó1 
egy késő középkori vagy újkori korsó darabjait sikerült 
kiszedni. Ugyanezen árokszakasznál a kidobott földbó1 
emberi koponya és néhány vázcsont (bordák, két láb
szárcsont) került elő. A munkagép által megbolygatott 
váz pontos helyét sajnos már nem lehetett megállapí
tani, beásás (sírfolt) az árokfalban nem rajzolódott ki. 

A szennyvízcsatorna-árok orvosi rendelő mögötti 
szakaszánál a kidobott földb61 Árpád-kori tagolt fazék
peremet gylíjtöttem. 

1 78.  Gödöllő, Thegze Lajos utca 
(KÖH 26005) 
(Pest m.)  Sza, Á 

KŐVÁRI KLÁRA 

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága áruház építé
sét megelőző feltárást végzett a 6270/22 és 6270/23 
hrsz.-ú ingatlanokon 2010 márciusában. A területen 
ismert régészeti leló'hely található: MRT 1 3/3 (kézirat), 
Szil-háti-d(ílő. A 2009. évben végzett próbaásatás során 
lehatároltuk a leló'helyet. A mintegy 8976 m2-bó1 3357 
m2-t tárhattunk fel, ennyi esett a mélyítéssel érintett 
területbe (épület alatt). A tervezett parkolók s bevezető 
utak alatt nem áshattunk, pedig ott elfedésre kerül a 
lel611ely. A megelőző feltárás során előkerült 37 új ob
jektum és a próbaásatás korábbi 45 objektumából most 
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teljesen feltárhattunk még 10 objektumot. Három árok 
túlnyúlt a kijelölt ásatási területen, ezek félbe maradtak. 
Az objektumok szarmata kori gödrök, árkok, cölöplyukak 
és egy földbe mélyített ház. 

A tavasszal megkutatott terület K-i oldalán, a terve
zett áruház területén, a Thegze Lajos u. - Márki Sándor 
u. kereszteződésében (6270/23 hrsz.) július-augusztus
ban próba-, majd megelőző feltárást végeztünk. Először 
kutatóárkokkal átvizsgáltuk a területet, melyekben 
eló'került 11 régészeti objektum. A régészeti lelóbelyet 
lehatároltuk: nagysága az érintett területen 3570 m2, 
melyet összefüggő felületként feltártunk. A megelőző 
feltárás során 40 régészeti objektumot dokumentáltunk 
a szarmata és Árpád-kor időszakából. 

A 2009-2010. évi feltárások során összesen 125 ob
jektum került elő. Kiderült, hogy a terepbejárás és a ko
rábbi ásatások (2003, 2007) alapján lehatárolt lelóbely K-i 
irányban még folytatódik. Az eddig regisztrált szarmata 
kori objektumokhoz most Árpád-kori árkok járultak. 

Munkatársak: Érdi Benedek geodéta, Mali Antal 
restaurátor. 

1 79. Gyékényes, Fehér-dűlő 
(KÖH 72527)  
(Somogy megye) R, B ,  LT 

ÜTTOMÁNYJ KATALIN 

A 2010. évi szondázó ásatás célja az őskori telep É-i és 
K-i szélének meghatározása volt. A május 10. és július 1 .  
között végzett próbaásatás során kutatóárokkal lehatá
roltuk az őskori telepet É-ról és 3 rézkori (Balaton-Lasin
ja kultúra) telepobjektumot tártunk fel. A rézkori telep 
feltételesen a vasút É-i részére is áthúzódik, de mivel 
ez a terület fedett, bejárást végezni itt nem tudtunk. 

A Fehér-dűlő K-i részén 2900 m2-en, 100 őskori 
objektumot tártunk fel. Legnagyobb számban a Balaton
Lasinja kultúra sekély gödöraljai kerültek elő. Kevés, de 
gazdag leletanyaggal rendelkező gödör az urnamezős 
kultúrát képviselte. Több cölöplyuk és kisebb gödör 
a kelták hagyatéka. A vaskori leletanyag döntő része 
kerámia (főleg tál- és fazéktöredékek), kevés vastárgy 
mellett. Az egyik mélyebb gödröt paticcsal töltötték fel, 
ebben az objektumban díszített bronzgombot is talá
lunk. A felszíni leletek alapján az őskori telepek K felé, 
ha kisebb mértékben is, folytatódnak. Ezt a területet a 
kavicsbánya tervezett bővítése már nem érinti. 

Munkatársak: Cserép Tamás, Gál Zoltán és Nyári 
Zsolt. 

MOLNÁR ISTVÁN - NÉMETH PÉTER GERGELY 

1 80. Gyöngyös, Lovastanya 
(KÖH 39Lt87) 
(Heves megye) U, Szk, LT, Á 
2010. július 12 .  és október 13 .  között a Gyöngyöst Ny
ról elkerülő 3. sz. főút nyomvonalán fekvő lelőhelyen 
8144 m2-en folytattunk megelőző régészeti feltárást. 

A geodéták által kit(ízött feltárási terület nagy része 
egy ÉNy-DK irányú, a környezetbó1 jól láthatóan ki
emelkedő magasparton helyezkedett el. Déli irányból a 
Toka-patak, K-i irányból pedig a Gyöngyös-patak hatá
rolta a leló11elyet. Terepbejárást nem tudtunk folytatni 
a környéken, de a Toka-patak partján kialakított ideig
lenes táborhelyünkön találtunk vaskori és Árpád-kori 
kerámiatöredékeket. Ez alapján valószínűsíthető, hogy 
egészen a patak partjáig kiterjedt a leló11ely. 

A feltárási terület É-i részén, ahol minimális számú 
objektum - a humuszba beleásva! - került elő, K-Ny-i 
irányban szondázó szelvényeket nyitottunk, melyek 
nem tartalmaztak régészeti jelenségeket. Egy esetben 
figyeltünk meg az egyik metszetfalban egy a humuszba 
beleásott Árpád-kori objektumot. A feltárási terület 
sokkal mélyebben fekvő K-i részén a humusz is sokkal 
vékonyabb, kb. 50-60 cm volt. Ezen a területen kb. 5 
méterenként szondázó szelvényeket nyitottunk a nyom
vonalra meró1egesen, É-D-i irányba. 

A feltárási terület K-i részében - egy Árpád-kori ház 
kivételével - az eló'került régészeti jelenségek a l?özépső 
neolitikus alföldi vonaldíszes kultíirához (annak is késői 
periódusához) köthetó'k. Egy árok mellett kizárólag göd
rök és egy sír kerültek elő ebbó1 az időszakból. A gödrök 
leletanyaga változatos: közepes mennyiség(í import 
kerámiával, miniatűr edényekkel, festett kerámiával, 
finoman és durván karcolt vonaldíszes edénytöredé
kekkel, nagy mennyiségű kőeszközzel (csiszolt kóbalták, 
kovák, obszidián, radioralit, hidrokvarcit stb.), viszont 
közepes mennyiségű és minőségű állatcsontmaradvány
nyal valamint kevés paticcsal jellemezhetők. A 27. sz. 
objektum alján (nagyon rossz megtartású ! )  embercson
tokat és három egész edényt tudtunk dokumentálni és 
kiemelni. A középső neolitikumra datálható objektumok 
esetében megfigyeltük, hogy a gödröket egy 70-80 cm
es mélységben jelentkező, kb. 30-40 cm vastag durva, 
görgeteg kavicsos rétegbe is beleásták. A kavicsos réteg 
fölött egy homokos kevert talajt észleltünk, azt pedig egy 
széles sávban a humuszolt felületen szépen kirajzolódva 
egy fekete színű kötöttebb talaj fedte. Ez valószín(íleg 
a középső neolitikus korszakot megelőzően a területen 
végbement hidrológiai folyamatokkal, talán egy patak 
m(íködésével kapcsolható össze. (Dr. Horvát Zoltán ge
ológus a helyszínen vizsgálatokat folytatott és mintákat 
vett a patakmederbó1 és a szelvényfalakból.) 

A l?özépső vaskori Vekerzug-lmltúra (szkíta kultúra 
Alföld-csoportja) időszakából 2 kisméret(í, kb. 3x3 m 
alapterületű, félig földbe mélyített ház került elő. Cölöp
lyukakat nem találtunk az objektumokon belül és kívül 
sem. Mindkét házban kerültek elő kemencék. A 6. sz. ob
jektum esetében egy töredékes fazekat találtunk in situ 
a kemence szája mellett. Ebben a házban gyakorlatilag 
más régészeti leletanyag nem került elő. Felhagyása előtt 
teljesen kipucolhatták. A 10. sz. objektumban közepes 
mennyiségű leletanyagot (kerámiatöredékek, patics, 
állatcsontok) találtunk. A folyamatosan feltörő talajvíz 
és esőzések miatt ezt az objektumot csak részben tudtuk 
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feltárni. A szkíta korra datálható továbbá 7 hulladéktá
roló gödör és egy kerítő és vízelvezető funkciót is ellátó 
árok. Az árok mellett elhelyezkedő két nagyobb méretű, 
elnyúló, sekélyebb gödör sok szkíta kori leletanyagot 
tartalmazott: változatos kerámiatípusok, bronz köpűs 
nyílhegy, orsógombok, orsókarika, vasbucák, kevés 
patics és közepes mennyiségű állatcsont. A középső 
vaskori objektumok egytó1-egyig a feltárási terület Ny-i 
részében egy kisebb felületen csoportosultak. Szemben 
a késő vaskori és Árpád-kori objektumokkal, amelyek a 
felületen szétszórva, rendszertelenül helyezkedtek el. 

A La-Tene-lmltúrához egy kisméret(í félig földbe 
mélyített házat és egy eldönthetetlen funkciójú objek
tumot köthetünk. Mindkét objektumban nagy számban 
kerültek elő a LT B2-LT Cl-re datálható jó minőségű 
korongolt edények és grafittal soványított szitulák tö
redékei. A La-Tene ház bontásakor előkerült egy kicsi 
bronzból készült duxi fubula, és egy csontból faragott 
háromlyukú szíj elosztó is. Sikerült megfigyelnünk a ház 
alapozási árkát egy szakaszon és a ház rövidebb oldalain 
elhelyezkedő cölöplyukakat is. 

Az Árpád-lwna keltezhető 2 félig földbe mélyített 
ház és egy kővel kirakott külső kemence. A külső ke
mence kövei már a felső humuszrétegben jelentkeztek. 
Az objektum kibontása után egyértelművé vált, hogy a 
kemencét felhagyása után szétrombolták, ugyanis kövei 
egy nagyobb területen szétszórva rendszertelenül he
lyezkedtek el. A kövek alatt megtaláltuk a platni átégett 
tapasztását. A platni felett egy vékony hamus réteget 
dokumentáltunk. A kövek között szétszórva Árpád-kori 
kerámiatöredékek kerültek elő. Mindkét ház esetében 
kóből kirakott kemencét figyeltünk meg, tapasztott, 
jól kiégetett platnival. A házak közepén munkagödrök 
kerültek elő. Az épületek rövidebb oldalainak közepén 
egymással szemben cölöplyukakat találtunk. A házak 
betöltésébó1 és a házak padlójáról jól keltezhető Árpád
kori edények töredékeit, paticsdarabokat, állatcsontot, 
egy vastárgy töredékét és egy orsógombot emeltünk ki. 

Munkatársak: Szabó Gergely és Kiss László Levente 
régésztechnikusok. 

1 8 1 .  Gyöngyöstarján, Téglaház-dűlő 
(KÖH 769Li9) 
(Heves megye) Ő, Kk, Kú 

BÓKA GERGELY 

2010 júniusában terepbejárásokat végeztünk Gyöngyös 
és térségén tervezett települési szilárdhulladék lerakók 
rekultivációját megelőzően. A lerakók területét termé
szetesen minden esetben kommunális hulladék fedte. 
Több esetben a telepek környezete is tartósan elfedett 
(erdő, beépítettség) volt, viszont a legtöbb szeméttelep 
környezetében el lehetett végezni az értékfelmérést. 

Gyöngyöstarján területén egy új lelőhelyet loka
lizáltunk, amely a kevés felszíni leletanyag alapján az 
őskor és késő középkor-kora újkor időszakára datálható. 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

1 82 .  Győr, Baross Gábor utca Li 2 .  
(KÖH 671 73)  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á,  Kú 
2010. március 23. és április 2. között elvégeztük az 
egykori Frigyes-laktanya alatti épületkomplexum ÉK-i 
sarkában levő egykori fogdaépület (3929 hrsz.) rekonst
rukciós munkáihoz kapcsolódó megelőző régészeti 
feltárást. 

2009-ben ugyanezen a telken Molnár Attila vég
zett megelőző feltárást, akkor római kori út, mellette 
településjelenségek és középkori település házai és 
kemencéi kerültek elő. 2010-ben ettó1 a terülcttó1 ÉK-re 
dolgoztunk, az egykori fogdaépület É-i és D-i oldalán. 
Régészetileg negatívnak bizonyult az épülettó1 K-re levő 
betonalapozás területe, itt egy 18. századi épület alap
falait találtuk, melyek kialakításával a teljes régészeti 
rétegsort elbolygatták. 

Az ettó1 É-ra és D-re levő területen mintegy 350 
m2-t tártunk fel. A rengeteg újkori beásás és bolygatás 
ellenére újabb római és középkori jelenségek kerültek 
felszínre. A római korhoz tartozik két nagyméretű gaz
dasági rendeltetésű tárolóverem, ill. árkok és gödrök. Az 
előkerült leletanyag alapján a Kr. u. 2. századra keltez
hetők. Az Árpád-kort egy kemence képviselte. A 17-18. 
századból két nagyobb gödröt tártunk fel. 

BíRó SZILVIA 

1 83.  Győr-Győrszentiván határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, B, V, LT, Ró, Á 
2010. áprilisban és augusztusban terepbejárást végeztem 
Győr és Győrszentiván között, a tervezett Logisztikai 
Park és az Ipari Park bővítésére kijelölt területeken. 

Győrszentiván, Andrásvár leömyéke (KÖH 21475): 
A lelőhely az Andrásvár nev(í jól ismert török kori 
palánkvár körül helyezkedik el. A terület korábban 
mezőgazdasági művelés alatt állt, kivéve az Andrásvár 
maradványait, mely valószínfüeg évszázadok óta erdős 
terület. Néhány éve a domb egész területét beerdősítet
ték, jelenleg fiatal akácost találunk rajta. Az erdő K felé 
nem terjed ki az Iparvasútig, a vasút és az erdő között 
nagyobb szántott terület található, melynek nagyobb ré
szét gyér őszi vetés borította. A leló'hely folytatásában, a 
domb - itt már ellaposodó - felszínén nagy mennyiség(í 
római leletanyag hevert a felszínen: terra sigillata
darabok, hombártöredékek, szürke vízszintes perem(í 
fazekak és vörös festésű edények töredékei (néhány 
középkor-gyanús töredék) . A leletanyag intenzitása 
K, az iparvasút felé haladva csökkent. A vasúton túli 
területet a burjánzó vetés miatt nem lehetett bejárni, 
de feltételezhető, hogy a lelőhely némileg arra a részre 
is kiterjed. A felszíni leletek legsűrűbben közvetlenül az 
erdő szélén jelentkeztek, itt - mintegy 100 m átmérőj(í 
foltban - számos tegulatöredék hevert a szántásban, 
valamint ennél jóval nagyobb területen kisebb ter
méskődarabokat is megfigyelem. A felszíni jelenségek 
nagyobb épület(ek) (villa?) maradványaira utalnak. 
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A téglák sűrűn előfordultak közvetlenül az erdőszélen is, 
ezért bizonyosra vehető, hogy az épületmaradványok az 
erdő alatt is megvannak. A tapasztaltak alapján a római 
leló'hely KÉK felé jelentősen nagyobb területre terjed 
ki, mint korábban gondoltuk. Bejártam a dombvonulat 
erdővel fedett részét is. Az erdőterületen - elsősorban 
a domb D-i részén - a felszínen elszórtan nagyobb ter
mésköveket figyeltem meg, feltételezhető, hogy ezen a 
részen is épületmaradványokat rejt a föld. A leló'hely 
jelenleg ismert szélétó1 D-re, mintegy 100 m-re római 
kerámiatöredék került elő, eszerint a leló'hely D-i irány
ban is nagyobb területre terjed ki, mint eddig gondoltuk. 

Győrszentiván, Első-osztály V. (KÖH 77421): A ter
vezett Ipari Park ÉK-i részén, egy nagyobb homokvo
nulat ÉNy-i lejtőjén, a vasút közelében szórványosan 
Árpád-kori edénytöredékeket gyűjtöttem. A területen 
eló'került egy őrló'kőtöredék is. A leló'hely lehatárolását 
nehezítette az itt már erősen sűrCísödő gabonavetés. 

Győrszentiván, Első-osztály VI. (KÖH 77423): Az 
Első-osztály V. leló'helytó1 Ny-ra egy háromszög alakú 
mélyedés túloldalán egy ÉNy-DK-i irányban elnyújtott 
keskeny dombhát emelkedik. A domb felszínén közepes 
intenzitással jelentkeztek Árpád-kori kerámiatöredékek. 

Győrszentiván, Első-osztály VII-VIII. (KÖH 77425, 
77427): Az Első-osztály VI. leló'helytó1 Ny-ra két kisebb 
dombocska emelkedik. Mindkét homokdomb felszínén 
Árpád-kori edénytöredékek jelentkeztek, nem nagy 
mennyiségben. A vasúttól távolabb fekvő dombháton 
(Első-osztály VII.) eló'került két római-gyanús töredék is. 

Győrszentiván, Első-osztály IX. (KÖH 77429): Az 
Első-osztály VII. leló'helytó1 D-re a vizsgált terület D-i 
szélén kisebb (kb. 80-100 m átmérőjű) foltban újfent 
jelentkezett Árpád-kori leletanyag. 

Győrszentiván, Ipari parkkal szemben (KÖH 38659): 
A győrszentiváni úttól É-ra, a Dózsa-majort Ny-ról 
és É-ról övező területen egy félhold alakban elnyúló 
dombvonulat figyelhető meg. A dombvonulat középső 
része már ismert leló'hely: légi felvétel tanúsága szerint 
római katonai tábor maradványai vannak a területen. 
A korábban itt végzett terepbejárás alkalmával a katonai 
tábor sáncának és árkának nyomvonalát nem lehetett 
megállapítani, de a felszínen talált római kerámiatöre
dékek 2-3. századi településre utalnak. Bejárásom során 
a megadott területen viszonylag nagy számban találtam 
termésköveket és néhány téglatöredéket. Emellett ke
rámiatöredékek is kerültek elő: szürke tálak töredékei, 
hombártöredék, terra sigillata. A kerámia- és kőtöredé
kek a korábban lehatárolt leló'helynél K-Ny-i irányban 
kissé nagyobb területen jelentkeztek. 

Győrszentiván, Révhegyi-tag (KÖH 21491): A lelóbely 
Győrszentiván K-i szélén, L alakban húzódó homokvo
nulaton található. A domb felszínén 1 948-ban Mithay 
Sándor és Szó'ke Béla őskori, római és középkori cse
repeket talált. Bejárásom során a (feltárcsázott talajú) 
leló'hely K-i, lapályos részén régészeti lelet nem került 
elő. Az országúttal párhuzamosan futó dombvonula
ton közepes intenzitással jelentkeztek késő bronzkori 

cseréptöredékek, egészen az iparvasút széléig. Észak 
felé haladva a leletek száma megritkult. A leló'hely É-i, 
kiemelkedő részén néhány őskori apró töredék mellett 
nem nagy számban római kori és Árpád-kori kerámiát 
gyűjtöttem. 

Győrszentiván, Úsztató-rét II. (KÖH 73 1 09): Az 
Andrásvártól Ny-ra ÉK-DNy-i irányban elnyújtott 
homokdomb emelkedik ki a vizenyős környezetből. 
A domb felszínén szórványosan őskori cseréptöredéke
ket gyííjtöttem. Az egyik mészbetétes díszű edénydarab 
alapján középső bronzkori telep maradványát rejti a föld. 

Győrszentiván, Váci Mihály utca - vasút között 
(KÖH 77277): A Győrszentivánról a Váci Mihály utca 
folytatásában Győr felé tartó közút és a vasútvonal kö
zött K-Ny-i irányban elnyúló, markáns homokvonulat 
található, melynek a D-i szélét a vasútvonal képezi. 
A dombvonulat felszínén változó intenzitással őskori ke
rámiatöredékeket gyűjtöttem. A leletanyag legnagyobb 
sűrűséggel a dombhát középső, kiemelkedő részén, 
közvetlenül a vasút mellett jelentkezett: nagy számban 
találtam itt későbronzkori, kora vaskori és kelta cserép
töredékeket, köztük féltenyérnyi nagyságú edénydara
bokat is. Emellett számos kőtöredék, állatcsonttöredék, 
kiégett tapasztásdarab hevert a felszínen. Találtam 
nagyobb szabályos alakú és helyenként kopásnyomo
kat mutató kavicsokat is, melyek nagy valószínűséggel 
a leló'helyhez tartoztak. A szántás erősen károsítja a 
régészeti jelenségeket. A leló'hely intenzív része az itt 
lévő felhagyott homokbánya széléig tart. A bányán 
túl is jelentkeztek leletek, egészen a domb K-i széléig. 
A korábban itt folyt homokkitermelés során a lelóbely 
egy része megsemmisült. A lelóbely Ny-i és É-i részén, 
az iparvasút két oldalán szórványosan jelentkeztek 
őskori cseréptöredékek, É-on egészen a győrszentiváni 
út széléig. 

Hecse-puszta III. (KÖH 72927) :  A lelóbely Hecse
pusztától ÉK-re földutak csomópontjában egy kisebb 
kiemelkedésen található. A leló'hely központi részén 
kisebb érmeder húzódik keresztül. Losonczi Máté 2010. 
március 22-én végzett helyszíni szemléje során őskori 
edénytöredékek mellett egy emberi lábszárcsontot is 
talált. Terepbejárásom során számos atipikus őskori 
kerámiatöredék mellett római kori edénytöredékeket, 
néhány emberi csont töredékét és számos állatcsontda
rabot találtam (a csontok jól körülhatárolható helyró1 
kerültek eló'). Az intenzív leletelőfordulástól É-ra, egy 
kisebb erdőfolton túl szórványosan újabb római és őskori 
cserepek kerültek elő. 

1 84 .  Győr, Ipari park 
( KÖH 72927, 72929) 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Kú 

TAKÁCS KÁROLY 

2010. szeptember-novemberben az Ipari Park K-i terü
letén bővítés kapcsán régészeti megfigyelést végeztünk 
az 5475/65-66 hrsz.-ú ingatlanokon. A terület D-i részén 
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szórványosan egy római kori terra sigillatát és néhány 
kora újkori apró kerámiadarabot találtunk, azonban 
hozzájuk tartozó régészeti jelenséget nem. Elképzelhető, 
hogy a területtó1 D-re azonosított Becse-puszta III-IV. 
lelőhelyekkel függnek össze. 

A terület középső részén, ahol a terepi adottságok 
kisebb dombokat mutattak, nagyobb földmunkákat 
végeztek, ezen a területen nem találtunk semmilyen 
régészeti leletet, sem jelenséget. 

Munkatársak: Molnár Attila, Czigány Dávid és 
Semperger Zoltán. 

1 85. Győr-Ménfőcsanak, Széles-földek 
(KÖH 3li305) 
(Győr-Moson-Sopron megye) 
U , R, B, Szk, LT, Ró, A, H, Á, Kk 

BfRó SZILVIA 

A hazai és a nemzetközi régészettudományban jól is
mert lelónely közvetlen szomszédságában a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat, ill. jogutódja a Magyar 
Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi Központ 
munkatársai 2010. március 29. és november 19. között 
végezték el a régészeti feltárás első ütemét. 

A beruházásra kiválasztott terület a Bakonyhoz 
csatlakozó Sukorói-dombság és a Kisalföld találkozási 
zónájában, a Duna közelében, a Rába és a Marcal ösz
szefolyásától K-re, a Bécs-Budapest Ml  autópályától 
D-re található. 2004-2005-ben a győri Xantus János 
Múzeum munkatársai megelőző feltárást folytattak 17  
felületen, 29  352 m2-en Egry Ildikó vezetésével. A régé
szeti jelenségek felét azonban nem bontották ki, a teljes 
dokumentáció nem lelhető fel egyetlen intézményben 
sem és a felületek vissza temetése sem történt meg. 

2010-ben 140 671 m2 felületet kutattunk, melyen 
5421 jelenséget tártunk fel. A kutatásra kijelölt terület 
egészén a régészeti földmunkák előtt és humuszolás 
közben 20-35 cm mélyen Sándor Lajos végzett fémke
reső műszeres kutatást. Ennek köszönhetően közel 2000 
db fémtárgy (vas, bronz, réz, ólom, ezüst, arany) GPS 
koordinátáit rögzítettük. Említésre érdemesek: isme
retlen korú bronzedény, bronzkori tűk (kora bronzkori 
Schleifennadel, késő bronzkori mákfejű), tolnanémedi 
típusú szív alakú lemezcsüngő, urnamezős és szkíta kori 
bronz nyílhegyek, kelta és római kori bronz-, ezüst- és 
vasfibulák, kelta, római és középkori pénzérmek, római 
kori gemmás gyűr(ík, vas pikkelypáncél és bronzedé
nyek (serpenyő és szűrő), avar kori bronz fülbevaló és 
propellerveret, honfoglalás kori ezüstveret és középkori 
vaseszközök. További 270 db fémtárgyat jelenségbó1 
bontottunk ki. Különleges leletcsoportot képvisel a 
nagyszámú grafitrög, amelyek egy része a kelta időszak
hoz kapcsolható. Származási helyük tisztázása késóbbi 
vizsgálatok tárgya lesz. A feltárás közben rendszeres 
talajminta-vételezést is végeztünk környezetrégészeti, 
lakóépítmények térhasználati, valamint őrlőkövek fito
litvizsgálata számára. 

A területen található, a legújabb korban szabályo
zott vízfolyás nagyjából követi a korábbi évezredekben is 
élő természetes vizes zónát. Ebbe csatlakoznak ugyanis 
bele mind a kelta, mind a római kori vízelvezető árkok, 
amelyek egyúttal a korabeli „telekosztásra", területhasz
nálatra is utalnak. A vizes zónához kapcsolódó magasabb 
térszíneken - kisebb-nagyobb kiterjedésű dombokon -
találhatók a települési egységek és temetők. 

Összesen 145 építmény, több száz a gödrök és árkok 
száma. Az építmények megoszlása a következő: 9 még 
ismeretlen korú, földbe mélyített és oszlopszerkezetes 
felszíni, 6 pontosabban még nem datálható őskori föld
be mélyített és oszlopszerkezetes, 2 a Balaton-Lasinja 
kultúra alapárkos háza, 2 földbe mélyített bronzkori, 1 
földbe mélyített urnamezős kori, 10 földbe mélyített 
és oszlopszerkezetes kora vaskori, 26 földbe mélyített 
és oszlopszerkezetes kelta (az egyikbó1 ezüstpénz, egy 
másikban épített tűzhely), 81 földbe mélyített és osz
lopszerkezetes római kori, 3 földbe mélyített kelta és/ 
vagy római kori, valamint 1 földbe mélyített avar kori. 
Ezek közül mindenképpen ki kell emelni a Hallstatt
kori szövónázakat és egy vaskori épületet, amelynek 
tűzhelyét félkész szövőszéknehezékekből építették. 
Fó1eg gödrökbó1 kerültek elő a kisapostagi kultúra, a 
tokodi csoport, a dunántúli mészbetétes kerámia kul
túrája, a halomsíros és az urnamezős kultúra emlékei. 
Valószínűleg az elóbb említett és még tisztázatlan korú 
építmények egy része is ide lesz sorolható a feldolgozás 
végén. Figyelemre méltó egy római kori gödör, melybó1 
anatómiai rendben fekvő ló csontvázát bontottuk ki. Né
hány kemence, köztük kelta vagy római kori olvasztó(?), 
Árpád-kori kemencebokor, füstölőgödrök, valamint 
különböző korú kutak teszik változatosabbá a települési 
jelenségek palettáját. A rendkívül csapadékos időjárás 
és az eleve magas talajvízszint miatt a kutak egy részét 
nem tudtuk teljes mélységig feltárni. 

Az árkokba, gödrökbe mellékletek nélkül szórtak, 
temettek be ép emberi vázakat vagy vázrészeket. Ezek 
közül érdemes kiemelni azt az esetet, amikor az árok 
aljánál alig mélyebben kialakított sírgödörbe két gyer
mek/újszülött vázát fektették. Az egyiket egy római kori 
imbrexszel fedték le. Ugyanakkor több korszak temetke
zési maradványait is dokumentáltuk. A vízfolyástól É-ra 
található 10 zsugorított pózban eltemetett a bronzkor 
valamelyik, vagy több - fent említett - kultúrájához 
köthető. De ennek pontosítása a rendkívül rossz állagú 
és kevés edénytöredék miatt talán csak a restaurálást 
követően lesz eldönthető. A vízfolyástól D-re kb. 200 
m-re további - részben in situ kiemelt - 12 urnasírt 
tártunk fel. Pontosabb keltezésük szintén a restaurálást 
követően adható majd meg. Három római kori temetke
zést ugyancsak a vízfolyástól D-re, de ahhoz közelebb 
dokumentáltunk. Az egyik kiemelkedő melléklete egy 
gagát karperec volt, csont és bronz hajtűk és edények 
mellett. 

Munkánk közben négy alkalommal készítettünk 
légi felvételeket. 

237 
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Konzulensek: dr. Szőnyi Eszter és dr. Tomka Péter. 
Munkatársak: Horváth Ciprián, Melis Eszter, Eke 

István régészek; dr. Tóth Gábor antropológus; Bek Ta
más, Könczöl Laura, Radics András, Skriba Pál, Vágusz 
Anina régésztechnikusok; Bőtsch Enikő, Csuti Tamás, 
Faiszt Szabina, Halász Ferenc, Hatos János, Lakat0sné 
Sövegjártó Erika, Molnár Szabolcs, Ritly Jenő, WolfErnő 
technikusok; Áncsán Zoltán, Földi Áron és Kovács Zoltán 
geodéták; Sándor Lajos (fémkeresős leletfelderítés) ,  
Rákóczi Gábor (légi felvételek). 

1 86. Győr, Széchenyi tér 7. 
(KÖH 28790) 

ILON GÁBOR 

(Győr-Moson-Sopron megye) B, Ró, Kk, Kú 
2010. február 25. és március 3. között a Lloyd-épület 
Ny-i oldalán végeztünk megelőző feltárást. A Széchenyi 
tér I I .  üteméhez tartozó területen az 1. ütem és a Lloyd
épület fala közötti 5 m széles sáv területét kutattuk. A tér 
burkolatcseréje kapcsán csak 50 cm mélységet bolygat
tak, nem 120-140 cm-t, minta tér többi részén. A Lloyd
épület rekonstrukciója során itt teraszokat alakítanak 
ki, amelyekhez közművek is szükségesek. Egy ÉNy-DK 
irányú, a Lloyd falával párhuzamos árokba kerülnek a 
közművek, amelynek szélessége a D-i oldalon 50 cm, az 
északin 100-110 cm széles. Ezt az árkot kutattuk. 

A középkori tér szintjébó1 2 különböző kavicsozást 
tudtunk azonosítani, a magasabban levőt feltehetőleg a 
tér 18. századával lehet azonosítani (a barokk térszint?), 
mivel egy olyan téglafalat fedett le, amelyet valószínűleg 
a 17. sz. legvégén-18. sz. elején bontottak vissza. Ez a 
járószint a tér közepén 2008. évi 2. felületen megfigyelt 
legkésóbbi „állatcsontos" térszinttel mutat hasonlóságot. 
Ebbó1 az épületbó1 csak a K-i zárófala esett a felületbe, 
és itt mélyítésre sem volt lehetőségünk. (Ez még a 2008. 
évi 5. felülettó1 D-re található.) A korábbi kavicsozás 
talán a 15-16. századhoz tartozott, mázas kerámia került 
elő belőle. 

A Mária-oszlop DK-i sarkánál a 2009. évi 7. felületen 
dokumentált késő középkori épülettel egy vonalban 
egy másik épület visszabontott és betöltött rétegeit az 
árokban is meg tudtuk figyelni. 

Az árok É-i végén egy szélesebb árkot tudtunk meg
figyelni, amely valószínűleg egy 18-19. századi csatorna, 
ill. annak visszabontása, kiszedése lehetett. A jelenséget, 
azaz a csatorna tégla falát 110 cm mélységig nem találtuk 
meg, de a betöltés jellege és az előkerült leletek alapján 
valószínűsíthető csatorna léte. Figyelemre méltó, hogy 
a bctöltésbó1 rengeteg római kori, sőt bronzkori lelet 
is eló'került. Ez alapján feltételezzük, hogy a jelenség 
nagyon mélyen, az altalajig megbolygatta a korábbi 
régészeti jelenségeket, azaz a római település rétegeit és 
feltehetó1eg mészbetétes sír(oka)t is elpusztított. 

Az É-i részen a fent említett 15-16. századi térszint 
alatt a 14-15. századra jellemző kemencék és cölöpszer
kezetes épülcthelyek kerültek elő. Az árok ezen részén, 

mivel itt az eredeti (római kori-középkori) térszint is 
magasabb volt, a 13 .  századi térszintet is tudtuk doku
mentálni egy kis szakaszon. 

1 87.  Győrsövényház, Fűzfa-dűlő 
(KÖH 7Li 369)  
(Győr-Moson-Sopron megye) Kö 

BíRó SZILVIA 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelőhelyet azonosítottunk. 

Győrsövényház határában, a Rábca D-i ártere mel
lett egyetlen kisméret(í középkori telepnyom került elő. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

1 88. Győrszemere, (sonkás-dűlő 
(KÖH 7Li 2 79 )  
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti leló'helyet azonosítottunk. 

Győrszemere Csonkás-d(ílő részén a Margit-major 
mellett római telepnyomok kerültek elő. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

1 89 .  Hajdúnánás-Tedej, Sertéstelep 3.  
( KÖH 561 1 1 )  
(Hajdú-Bihar megye) A 
2010. szeptember 13 .  és október 15. között a Hajdú-Bihar 
Megyei Múzeumok Igazgatósága megelőző régészeti 
feltárást végzett a leló11elyen, amit egy hígtrágyatározó 
építése tett szükségessé. 

A leló'hely Hajdúnánást Tiszavasvárival összekötő 
m(íút K-i oldalán található. Három különböző méret(í 
szelvényben dolgoztunk; 6310 m2-en 68 objektumot 
tártunk fel, melyekhez 222 statigráfiai egységet ren
deltünk. A jelenségek nagy többsége a késő avar korra 
datálható, néhány legújabb kori és ismeretlen korú 
objektum is volt. 

Egy késő avar kori település 24, sorokban elhelyez
kedő, földbe mélyített házát és a hozzájuk tartozó külön
böző rnéretlí gödröket, kemencéket, cölöplyukakat, árko
kat és egy kutat tártunk fel. Az avar kori jelenségekbó1 
kerámiadarabok, állatcsontok és paticsdarabok kerültek 
elő. A házakban az épített kemencék mellett, szétszórva 
a padló szintjén, kövekbó1 álló réteget dokumentáltunk. 
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A 15 ismeretlen korú jelenségbó1 6 közepes méretű 
gödör, 3 cölöplyuk, 6 pedig keskeny, sekély árok volt. 
Ezek jó része valószínűleg szintén avar kori lehet, és csak 
a keskeny feltárási felület miatt nem találtunk bennük 
leleteket. A legújabb kort két árok képviselte. 

A geodéziai bemérést az Archeodata 1998 Bt. vé
gezte. 

1 90. Harka, Kereszt-földek 
(KÖH 593-49) 
(Győr-Moson-Sopron megye) Kö 

KOLOZSI BARBARA 

2010. június-júliusban elvégeztük a 800/79 hrsz.-ú in
gatlanon létesítendő családi ház építése előtti megelőző 
régészeti feltárást. A géppel eltávolított termőtalaj kb. 
20-30 cm vastagságúnak bizonyult, az altalajt kavicsos 
agyag alkotta. 

A feltárás során június 1 1-én mindössze 2 bizony
talan régészeti jelenséget dokumentáltunk: egyikük egy 
oszlophely, a másik pedig egy sekély, ovális formájú 
gödör volt. Kormeghatározást csak az utóbbi esetében 
tudtunk végezni, mivel az eló'bbi jelenségnél nem 
került elő leletanyag. Ez alapján egy a középkor kései 
időszakára keltezhető település újabb nyomát sikerült 
azonosítanunk. 

Július 5-én a lehumuszolt területen sem leletanyag, 
sem objektum nem jelentkezett. 

1 9 1 .  Harka, római katolikus templom 
(KÖH 5 1 979) 
(Győr-Moson-Sopron megye) Kú 

POLGÁR PÉTER 

A templom (254 hrsz.) drainezési földmunkái mellett 
régészeti megfigyelést végeztem 2010. augusztus 4-13. 
között. A templom körül kézi erővel ásták ki az árkot, 
ennek során eló'került az 1969-ben, a templom kutatása 
utáni felújításkor kialakított, betonból készített vízelve
zető. A betonfolyókát kó1apokkal fedték le, az évek során 
ez eltömődött - a kó1apok között bemosódott a föld - és 
nem töltötte be feladatát. Az is megfigyelhető volt, hogy 
a templom támpilléreit áttörték a csatorna kialakításának 
érdekében. Az árokból a szentélynél és a hajó É-i fala mel
ló1 szórvány antropológiai anyag került elő. A templomot 
még a barokk időszakban is temető övezte, ennek emléke a 
bejárat mellett felállított két sírkő is. Kisebb sírkőtöredékek 
az árokból is kerültek elő. Ezeken kívül a Storno-féle 1894-
es kifestésbó1 maradt apró vakolattöredékeket találtunk. 

1 92 .  Háromfa, Pácod-puszta 
(KÖH 76373 )  
(Somogy-megye) Kö 

GABRIELI GABRIELLA 

Nagyatád környékén szennyvízvezeték kiépítését ter
vezték, ennek kapcsán 2010. júliusban hatástanulmány 

készítése céljából terepbejárásokat végeztünk. Négy 
ismert leló11ely területét pontosítottuk és 3 új leló11clyet 
találtunk. 

Bakházától Ny-ra és É-ra, az ún. Pácod-puszta 
területén, viszonylag magas kukoricában elég rossz 
észlelési körülmények között néhány középkori kerá
miát találtunk. 

Munkatársak: Gál Zoltán, Nyári Zsolt, Cserép Ta
más. 

MOLNÁR ISTVÁN 

1 93.  Hegykő, Kossuth L. utca-Nyárfa sor 
(KÖH 2 -4 1 88) 
(Győr-Moson-Sopron megye) B, V 
2010 folyamán régészeti szakfelügyeletet láttam el a 
Kossuth utca és a Nyárfa sor által bezárt területen, ahol 
csatlakozás átalakítására és parkosításra került sor. 

Július 15-én a sóderes felületű gyalogos, ill. kerék
párutak létesítéséhez a termőtalajréteg maximum 10  
cm vastag felső részét távolították el, így jelenségek 
észlelésére nem nyílt lehetőség. Ugyanakkor a terület 
középső részén futó szakasz két pontján is sikerült 
szórványos kerámia leletanyagot gyűjtenem, mely 
egyrészt a késő bronzkor, másrészt a késő vaskor idő
szakára keltezhető. 

November 4-én a kivitelezés második ütemét képező 
fa telepítéshez kapcsolódóan az ültetendő facsemetéknek 
kiásott mintegy 40 cm mélységű gödrök átvizsgálására 
került sor. A gödrök nem érték el, ill. csak kissé érin
tették az altalaj agyagos szintjét, régészeti jelenségeket 
egyikükben sem tapasztaltam. Ugyanakkor a régészeti 
lelőhelyre utal az a több darab őskori (bronzkori) 
kerámiatöredék, valamint néhány állatcsonttöredék, 
melyeket a kidobott földben gyűjtöttem. 

1 9-4 .  Hercegszántó, Jókai utca déli vége 
(KÖH 7 3 1 07 )  
(Bács-Kiskun megye) A, Kú 

POLGÁR PÉTER 

2010. március 22-én és 26-án Nagybaracska, Gara és 
Hercegszántó községek szennyvízcsatornázásának ki
építése kapcsán végeztünk terepbejárásokat. A tervezett 
nyomvonal belterületen mindhárom település esetében 
a meglévő utcahálózatot követte. Hercegszántó esetében 
új szennyvíztisztító telep kialakítására is sor került. 
A terepen a 42 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
20-20 m szélességben vizsgáltuk. 

A munka során két, már ismert lelónelyet érintet
tünk (Árpád u.; Főcsatorna mellett) és egy újat találtunk, 
amelyet leletanyaga alapján avar és kora újkori felszíni 
telepnyomként azonosítottunk. 

Munkatársak: Rózsa Gábor, Alács Attila, Sultis 
László technikusok, Weisz Attila geodéta, Molnár Zsolt 
geodéziai asszisztens. 

PARDITKA GYÖRGYI 

239 
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1 95.  Hetyefő határa 
(Veszprém megye) U, B, Ró, Kö 
Szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó terepbe
járást végeztünk Sümeg ÉNy-i részén és a tó1e ÉNy-ra 
fekvő települések területén. A tervezett nyomvonal 
csak kisebb része volt bejárható, nagyobb része gabo
naföldeken haladt át, amelyek területét az aratás előtt 
nem tudtuk átvizsgálni. Terepi megfigyelésre egyedül 
a kukoricával bevetett mezőgazdasági területek voltak 
alkalmasak. A belterületeken, beépített környezetben 
futó részeken is csak néhány esetben, a házak között és 
az utcák mentén fekvő kisebb-nagyobb kukoricásokban 
lehetett hagyományos terepbejárást folytatni. Összesen 
1 6  új leló'helyet azonosítottunk. 

Hetyefő DNy-i szélén, a DNy feló1 érkező patak 
D-i partján húzódó alacsony dombon található a KÖH 
8074 leló'hely (MRT 3. k. 2012 Zh.). A terepbejáráskor 
intenzív mennyiségben talált neolit, bronzkori, római 
kori és középkori edénytöredékek egészen a lakóházakig 
előfordultak, ez alapján a leló'hely a település D-i részén 
folytatódik. Hetyefő D-i részén, a Majorsági-dombon 
a középkori leló'hely K-i szélén újkó'kori és bronzkori 
kerámiatöredékeket is találtunk (Majorsági-domb, KÖH 
22758). A leló11ely feltehetően jóval nagyobb területet 
foglal el a Vörös-víz által három irányból körülvett dom
bon. Hetyefőtó1 Ny-ra, a Zalaerdődre vezető út mentén 
a temetőtó1 DK-re és DNy-ra két új leló'helyet azonosí
tottunk: Temetőtó'l DK-re, KÖH 75607 (őskor, középkor; 
nagysága 160x90 m) és Temetőtó'l DNy-ra, KÖH 75609 
(őskor, római kor, középkor; nagysága 140x100 m). 

Munkatárs: Koller Melinda régész. 

1 96. Hidvégardó, Tornai út  
(KÖH 76227)  

Kov Ács FERENC 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á, Kk. Kú 
2010. szeptember 6. és október 1. között régészeti meg
figyelést végeztünk Hidvégardó belterületén, a község 
csatornázásának kivitelezési munkáinál. A megfigyelés 
alkalmával új régészeti leló'hely került elő, melynek je
lenségei az Árpád-korból és a középkorból (13-15. sz.), 
valamint a kora újkorból(?) származnak: gödrök, földbe 
mélyített házak, kemencék. Összesen 45 objektumot 
dokumentáltunk, melyek metszetéről szöveges, fotó
és rajzdokumentáció készült. Kibontásukra nem nyílt 
lehetőség, mivel a templom Ny-i oldalán futó vezeték 
árkát a jelenlegi közútba vágták; a templom K-i oldalán 
pedig egyes részeken hasonló volt a helyzet, míg a többi 
területen a homokos altalaj omlékonysága, vagy a pár
huzamosan futó közművezetékek tették lehetetlenné 
a rábontást. 

A templom Ny-i oldalán a Tornai út 72. és 84. 
számok közötti vezetékszakaszt, míg a K-i oldalon a 41 . 
és 79. számok közötti területet tudtuk megvizsgálni. 
A lelónely D-i szélét a páros oldalon a Tornai út 84., 
míg a páratlan oldalon a Tornai út 73. sz. porták előtt 

figyeltük meg. A lelónely É-i széle bizonytalan, és az 
elkerített porták miatt a leló'hely K-Ny-i kiterjedését 
sem sikerült megállapítani. 

Munkatárs: Hajdú István. 

1 97. Himesháza, Kis-himes 
(KÖH 7Li665)  
(Baranya megye) U, A 

CSENGERI PIROSKA 

2010. július 19. és augusztus 3. között elvégeztük a 
HT-154 jelíí lelónelyen a Horvát Tranzit gázvezeték
fektetés földmunkáinak megfigyelését. A humuszréteg 
gépi eltávolítása során több régészeti objektumot azo
nosítottunk, ezért a további munkavégzést a nyomvonal 
148+620 és 148+978 km-szelvényei között leállítottuk. 
A gázvezeték nyomvonala 1543 m2-t érintett, a nyesett 
területbó1 régészetileg pozitív 877 m2 volt. 

A leló11ely a Geresdlak-Himesháza útszakasz mel
lett Ny-ra található. A nyesett felszínen szabályos rend
ben jelentkeztek a sírfoltok, összesen 17 .  A sírok nagy 
része rabolt, vagy melléklet nélküli volt, de több üres 
sírgödör is előfordult. A rítus alapján a temetőrészletet 
avar korinak gondoljuk. A temetőn kívül egy rövid üres 
szakasz után kisebb gödörcsoportok jelentkeztek, ame
lyek azonban szegényes leletanyaguk alapján őskorinak 
határozhatók meg. 

Munkatársak: Orbán Gábor, Bősz Attila, Simó Attila, 
Birkás Péter, Zsubori István. 

1 98 .  Hort, Szekeres-dűlő 
( KÖH 767 1 9) 
( Heves megye) Ő, Kö, Kú 

LIGNER JÁCINT 

2010 májusában terepbejárásokat végeztünk tervezett 
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját meg
előzően. A lerakók területét természetesen minden eset
ben kommunális hulladék fedte. Több esetben a telepek 
környezete is tartósan elfedett (erdő, beépítettség) volt, 
viszont a legtöbb szeméttelep környezetében el lehetett 
végezni az értékfelmérést. 

Hort területén egy új leló'helyet lokalizáltunk őskori 
és középkori-kora újkori felszíni leletanyaggal. 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

1 99. Hódmezővásárhely-Batida, IX. homokbánya 
(KÖH 5530 1 )  
(Csongrád megye) U 
2010. április 17-18-án megelőző feltárást végeztünk a 
homokbánya kibővített területének egy részén, mely 
Batida DNy-i szélén található, a Hódmezővásárhelyró1 
Maroslelére vezető betonúttól kb. 0,5 km-re Ny-ra, az 
egykori Pogány-értó1 (Mátyáshalmi-csatorna) DK-re kb. 
1 km-re. Területe kb. 14 hektár. A megelőző feltárás célja 
a bánya kibővített területén 2009-ben végzett régészeti 
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megfigyelés során eló'került régészeti objektumok fel
tárása volt. A lelőhely egy a Pogány-érre meró1egesen 
húzódó, ÉK-DNy-i irányú, egykori ártéri szigeten ta
lálható, a Hódmezővásárhely-Kingéc V. számú, szintén 
neolit leló'helytől kb. 800 m-re K-re. 

A megelőző feltárás során a bánya ÉK-i részén egy 
neolit település részlete került elő földbe mélyített 
gödrökkel és cölöplyukakkal, amelyek egy földfelszínen 
álló épülethez tartozhattak. Összesen 8 objektumot 
bontottunk ki. Az 1-4. objektumok betöltésébó1 őskori 
kerámiatöredékek, állatcsont és patics került elő, az 5-8. 
objektumok nem tartalmaztak leletanyagot. Az altalaj a 
teljes területen sárgásbarna, agyagos volt. 

A megelőző feltárással bebizonyosodott, hogy a 
felszíni leletek alapján körvonalazott lelőhely D-i és 
DNy-i irányban is tovább húzódik, így a leló11ely DNy-i 
része a bánya kibővített területének ÉK-i területére esik. 

200. Hódmezővásárhely, Mucsi-tanya 
(KÖH 7300 1 )  
(Csongrád megye) Sza, Á 

CSÁNYI VIKTOR 

A hódmezővásárhelyi Ipari Park 015/8-10 hrsz. ingatla
nokat érintő infrastrukturális fejlesztések kapcsán 2010. 
március 1-jén végeztünk terepbejárást az érintett 97016 
m2 nagyságú területen. A beruházás keretében iparvá
gány kiépítését, útépítést, valamint humuszmentesítést 
végeztek. A vizsgált rész külterületen, Hódmezővásár
helytó1 DK-re, a makói úttól Ny-ra, az egykori Marx 
Tsz-szel szemközt a található. A terület jelenleg szántó. 
A bejárás időpontjában a vizsgált térség DNy-i része 
belvíz alatt állt, így összességében a beruházási terület
nek -70 %-a bizonyult terepi vizsgálatra alkalmasnak. 
A leló'hely-felderítés eredményei emiatt részlegesnek 
tekinthetőek, ugyanakkor a geomorfológiai jellemzó'k 
alapján kevéssé valószín(í - bár nem zárható ki - a 
jelenleg vízzel fedett területek régészeti érintettsége. 

A terepbejárás alkalmával egy szarmata és Árpád
kori leletanyaggal jellemzett felszíni telepnyomot (Mu
csi-tanya I.) lokalizáltunk és egy szintén szarmata kori 
szórványt találtunk (Mucsi-tanya II.) . 

Munkatársak: Kovács Sándor, Rózsa Gábor, Alács 
Attila technikusok. 

PARDITKA GYÖRGYI 

2 0 1 . Hódmezővásárhely határa 
(Csongrád megye) Ő, B, Sza, A?, Ge, Á, Kk, Kú 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 

időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb 21 %-át) már slírű vetés borította, nagyjából hasonló 
arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. gaz
zal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

A Hódmezővásárhely külterületén végzett munka 
során 9, korábbról már ismert leló11elyet érintettünk. 
Több esetben tapasztaltuk a korábban külön kezelt 
leló'helyek összefüggését, javasoltuk a nyilvántartásban 
történő összevonásukat. Tíz új leló'helyet is találtunk: 
Sági-tanya (KÖH 74423); Marx Tsz II. (74427); Szán
tó-tanya (74429); Közép-hegyes, Nánai-tanya (74431); 
Tóth B.-tanya (74433); Kiss S.-tanya II. és III. (74435, 
74437); Kelen.fi-tanya (74439); Barattyos-majortólDNy-ra 
(74441); Mártély-tanya (74443). A terepbejárás során 
őskori, késő bronzkori, szarmata, népvándorlás kori 
(avar?), gepida, Árpád-kori, késő középkori és kora újkori 
leleteket gy(íjtöttünk. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Weisz Attila 
geodéta; Molnár Zsolt, Császi Dávid geodéziai assziszten
sek; Alács Attila, Kulcsár Kornél, Bognár Margit, Rózsa 
Gábor, Kovács Sándor, Kulcsár Zoltán, Kulcsár Zoltánné 
technikusok; Kovács Zsófia archeozoológus. 

PARDITKA GYÖRGYI 

202. Hőgyész, Fő utca-Zrínyi utca-Erdélyi utca 
(KÖH 76Li39)  
(Tolna megye) Kö, ú 
Hőgyész középkori templomát a 18. században betele
pült németek felújítva 1799-ig használták, a 19. század 
első éveiben bontották el. Az épület a régi ábrázolások 
szerint a Fő utca (a 65. sz. főút) elején ma is álló, emele
tes, régi községháza mögött, vagy annak helyén feküdt. 
Stefán György hőgyészi helytörténésztó1 2010. decem
ber 28-án megtudtam, hogy az épület előtti útszakaszon 
kb. 10 éve, gázvezeték építésekor kötésben lévő téglákat 
bolygattak meg, továbbá, hogy a Fő utca, a Zrínyi utca 
és az Erdélyi utcák által bezárt részen több helyen is 
kerültek elő már kertművelés és közm(ífektetés során 
embercsontok, koponyák. Mivel Hőgyész mai temető
jét csak az 1810-es években nyitották meg, így a fenti 
temetkezések részben bizonyosan újkori sírok, de a régi 
ábrázolások szerint a középkori templom és a templom 
körüli temető is kétségtelenül a régi községháza mögött 
D, DNy felé húzódó dombon kereshető. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

203. Ibrány, Rozmaring utca 8Li.  
(KÖH 5 1 572 )  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kö 
2010. november 17-én és 22-én leletmentést végeztünk 
a címben jelzett területen, mert bejelentés érkezett a 
múzeumba, miszerint a telken árokásás közben egy 
kemence került elő. A helyszínen azt tapasztaltuk, 
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hogy a tulajdonos kertjében a szó1ősorok között egy 
keskeny árkot nyitott, hogy ebbe gyűjtse a szerves 
anyag hulladékot. Ennek során került elő közel 80 
cm mélyen egy kemence, melynek egy része az ásás 
során megsemmisült. Kibontása után egy jó állapotú 
kemencét tudtunk megfigyelni, melynek platnija alatt 
sok kerámiát találtunk. A cserepek a 13-14. századra 
keltezhetők. Mivel a tulajdonos 2011-ben a következő 
sort is ki kívánta ásni, ezt a területet is megkutattuk. 
A kemence folytatását nem találtuk meg, mindössze 
néhány, az előzőekkel megegyező jellegCí kerámia került 
elő. A kis felület(í leletmentés miatt az objektum jellege 
nem teljesen egyértelmCí, de valószínCíleg egy földbe 
ásott ház részletét figyeltük meg. 

20Li. Ibrány határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, V 

JAKAB ATTILA 

Megyer-hegy (KÖH 54149): 2010. januárban próbafel
tárást végeztünk szondaárkokkal a tervezett hulladék
lerakó telep területén, összesen 1095 m2-en. 

Két, egymással párhuzamos, nagyjából É-D irányú 
és az ezeket összekötő árok mellett egy külön szondát 
is nyitottunk a magassági pont közelében. A Ny-i és 
az összekötő árok humuszolása során kis mennyiségű 
kora vaskori cserepet gyűjtöttünk, szondáink falában 
helyenként kormos, átégett szemcsés foltokat észlel
tünk. Megállapítottuk, hogy a rétegződés minimális, 
vagyis nem épített halomról, hanem egy természetes 
dombról van szó. A csekély régészeti anyagból és az 
objektumok hiányából feltételezhetjük, hogy rövid 
ideig használt település (tábor?) gyér maradványaira 
bukkantunk. 

Pénzes-verem-dűlő (KÖH 74071): Március 4-én a 
Megyer-hegyen végzett próbafeltáráshoz kapcsolódva a 
nevezett terület környékét vizsgáltam meg. Ennek során 
a Megyer-hegytó1 KÉK-re 140 m-re, az ibrányi m(íúttól 
K-re 250 m-re, az Ibrányi (II.) csatornától Ny-ra mintegy 
220 m-re egy, az alföldi vonaldíszes kultúrához tartozó, 
ÉNy-DK tengelyű településnyomot észleltem a szántott, 
ill. sarjadó őszi búzával fedett területen. A leló'hely egy 
É-D irányú dombhát ÉK-i nyúlványán és annak É-i elő
terében helyezkedik el. Jelentős mennyiségű kerámiát 
és némi obszidiánpattintékot gyCíjtöttünk a felszínen. 

Munkatársak: Gosztonyi Tibor (Ibrányi Helytörté
neti GyCíjtemény), Bocz Péter régésztechnikus. 

205. lgar-Vámpuszta, Galástya 
(KÖH 2 1 9 1 8) 
(Fejér megye) B 

PINTYE GÁBOR 

A védett bronzkori földvárat 2009-ben felmértem. 
2010. július 27-én az É-ra eső, szomszédos kis domhot 

jártam be. Az 1972-73. évi ásatás itt is bronzkori telep 
rétegeit tárta fel. A dombot azonban annyira simára 

leszántották, hogy egyelőre bizonytalan, erődítve volt-e 
ez a teleprész is. 

NOVÁKI GYULA 

206. Ikervár határa 
(Vas megye) U, R, B, V, Ró, A, Kú 
A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága 2010 folyamán 
megelőző feltárásokat végzett a szélerőműpark építésé
vel érintett régészeti leló'helyeken. 

Csontházi-dűlő és Agg-erdő (KÖH ?) : 2010. augusz
tus és október között a 0605/4-5 hrsz.-ú ingatlanokon 
9622 m2-t humuszoltunk le és kutattunk. A feltárás 
helyszíne egy viszonylag magas térszínen található, 
egy dombháton, melyet régen a Rába-folyó és a Gyön
gyös-patak alakított ki. Ettó1 K-re, DK-re helyezkedik 
el a Pinkóci-dCílő, és K-re a Malomfeji-dCílő, mindkét 
helyszínen szintén megelőző feltárást végeztünk. 

A feltárás területének D-i szélén korábban szakfel
ügyelet folyt, melynek során néhány szórvány jellegtelen 
őskori cserepet találtunk. Azokat 7 jelenséghez lehetett 
kötni. Ezeket már megelőző feltárás keretében bontottuk 
ki, majd a nyomvonal és a platform régészeti lefedettsége 
miatt, a megelőző feltárás már a teljes nyomvonal-plat
form alaptest területére kiterjedt. A felszín humuszos, 
kavicsos. Nem túl nagy, kb. 25-35 cm mélységben a 
felület megtisztítása és nyesése után, az erősen kavicsos 
altalajban szépen előrajzolódtak a régészeti jelenségek, 
melyek a nyomvonal területén folyamatosan jelentkez
tek, itt-ott csoportokban sCír(ísödtek, ami házhelyekre 
utalt. A jelenségek egy kisebb része egy középső bronz
kori településhez, nagyobb része egy kora vaskori (Hall
statt-időszak) településhez és a hozzá tartozó temetó11öz 
köthető. Az itt feltárt leló'hely a Pinkóci-dűlóben és a 
Malomfeji-dCílóben feltárt vaskori leló'hely része, annak 
szerves folytatása. A bronzkori és a vaskori leló11elyet egy 
avar kori település egyetlen háza és néhány lelet nélküli 
gödör egészíti ki ezen a szakaszon. 
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A 20 kV-os távvezeték kiépítése is megtörtént. Az 
egyik ebbe a dlílóbe eső nyonwon;:ilsz;:ik;:iszon egy két 
részbó1 összeépített ún. német típusú, nagyméreta faze
kaskemence került elő, melynek kora feltehetően a 17. 
század. (Az illusztrációt lásd balra és lent!) 

Gyári-díilő (Péte1fa-majortól Keletre, KÖH 53419):  
Július 27. és október 8.  között a 0504/3, 0575 hrsz.-ú 
ingatlanokon 6030 m2-t kutattunk. A feltárás helyszíne 
egy viszonylag alacsonyabb térszínen volt, egy sík ré
szen, melyet régen a Rába-folyó és a Gyöngyös-patak 
meanderei alakítottak ki. A fekete betöltés(í objektumok 
szépen elkülönültek a bolygatatlan sárga, löszös altalaj
tól. A 346 objektum az utak nyomvonalának területén 
sarasödött. A nyomvonal Ny-i felében egyre több, sok 
esetben egymásba ásott jelenség került elő. A jelenségek 
egy része a rézkori Baden-Kostolac időszak települé
séhez, másik része pedig a késő bronzkori urnamezős 
időszak településéhez köthető. A feltárt jelenségek 
kisebb hányada egy római kori település maradványa, 
valamint feltártuk egy középkori települést számos 
tfühelyét, házát, gödrét. A feltárás során két őskori sír 
is eló'került; datálásuk - melléklet hiányában - egyelőre 
bizonytalan, de feltételezzük, hogy a fent említett réz
kori településhez tartoznak. 

Malomfeji-dűlő (KÖH 53417):  A 0614 hrsz.-ú ingat
lanon augusztus 10. és október 19. között 2973 m2-en 
kutattunk. A feltárás helyszíne egy viszonylag magas tér
színen, egy dombháton volt, melyet régen a Rába-folyó 
és a Gyöngyös-patak alakított ki. Ettó1 D-re helyezkedik 
el a Pinkóci-dalő. A feltárási terület K-i szélén korábban 

szakfelügyelet folyt, melynek során néhány szórvány 
vaskori cserepet találtunk, de azokat jelenséghez kötni 
nem lehetett. A kivitelező a nyomvonalat régészeti 
szakember jelenléte nélkül humuszolta le kb. 25-35 
cm mélységben. A felület megtisztítása és nyesése után 
az erősen kavicsos altalajban szépen előrajzolódtak a 
régészeti jelenségek. A 377 objektum a nyomvonal te
rületén folyamatosan jelentkezett, itt-ott csoportokban 
sarasödtek. A jelenségek egy része az újkó'kori dunántúli 
vonaldíszes kerámia kultúrájának településéhez, másik 
része pedig a kora vaskori Hallstatt-időszak telepi.ilé
séhez és a hozzá tartozó temetőjéhez köthető. Az itt 
feltárt lelőhely a Pinkóci-d(ílóben feltárt lelóbely része, 
annak szerves folytatása. A kettőt egy régebben nyitott 
és használt, mára már felhagyott kóbánya szeli ketté. 
Annak idején ebben a bányában biztosan nagyon sok 
és értékes emlék pusztult el. Az újkó'kori és a vaskori 
lelónelyet egy római kori temető néhány sírja és néhány 
urnamezős kori gödör egészíti ki. 

Pinl?óci-dűlőtó'l Észalzra (KÖH 77109) :  A 0605/3 
hrsz.-ú ingatlanon június 21 .  és augusztus 16. között 
3987 m2-en kutattunk. A feltárás helyszíne egy a Rába
folyó és a Gyöngyös-patak által kialakított dombhát volt. 
A humuszolás után előrajzolódott objektumok szépen 
elkülönültek a bolygatatlan sárga, löszös altalajtól. 
A 102 objektum az alaptest és a platform területén 
sfüűsödött. Az út nyomvonalában Ny-i irányban egyre 
kevesebb jelenség került elő. A jelenségek egy része az 
újkó'kori dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrájának 
településéhez, másik része pedig a kora vaskori Hall-
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statt-időszak településéhez és a hozzá tartozó temető
jéhez köthető. A leló'hely legnagyohh jelentősége., hogy 
az 50. objektumban - annak 2 m mélyen elhelyezkedő 
oldalsó kis aknaszerG kiképzésében - in situ eló'került 
egy vaskori, bronzékszerekbó1, szGrőtölcsérbó1 és ötvös
tárgyakból álló bronzkincs, mely unikumnak számít a 
Dunántúlon. 

Munkatársak: Hekli Hajnalka, Isztin Gyula, Kőszegi 
Ádám, Vágusz Milán régésztechnikusok. 

207. Isaszeg. Öreghegy, János utca. 
(KÖH: 79327)  
(Pest megye) Ő, Sza? 

NAGY MARCELLA 

A várostól DNy-ra, a Rákos-patak K-i partja melletti 
domboldalon kiépült hétvégi házas, üdülőtelkes részen, 
a 4645/3 hrsz-ú telken a tulajdonos pinceásás közben 
embercsontokra bukkant, a koponyát és a vázcsontok 
egy részét kiszedte. 2010. július 27-én elvégzett le
letmentésünk során már csak a váz megmaradt, alsó 
részét tudtuk feltárni: néhány megbolygatott bordát és 
a nyújtott helyzetG lábcsontokat. A DK-ÉNy-i tájolású 
váz 134-136 cm mélyen a humusz alatti barna homok
ban feküdt, sírfolt nagyon bizonytalanul rajzolódott 
ki körülötte. Mellékletek: a bal alsó lábszár mellett 
szegeccsel átütött pici vaslemezke; a jobb alsó lábszár 
mellett korrodálódott vastárgy, amely a kiemeléskor 
szétesett; a lábfejeknél korrodálódott, 0,8 cm széles, 6, 5 
cm hosszú, mindkét végén behajló vaspánt 2 szegeccsel. 
A vastárgyak alapján a sír talán szarmata. 

A csontváz feletti földbó1 100-122 cm mélységbó1 2 
db szilánk és néhány cserép került elő: szürke, korongolt, 
ill. kézzel formált szarmata töredékek, valamint egy 
őskori vagy kézzel formált szarmata oldal. 

Kőv ÁRI KLÁRA 

208. Jánoshalma, Faddi-dűlő, Kabai-tanya I I .  
(KÖH 69Lt33 )  
{Bács-Kiskun megye) Sza?, ú 
A HT-128 jelG leló'hely Jánoshalma belterületétó1 K-re, 
a HT-127 és a HT-33 leló'helyek között, egy markáns 
dombháton található. A Magyar-Horvát gázvezeték 
kivitelezési munkálatai során egy kisebb települési 
egység került elő 80 m hosszan, 6 folttal. A feltárási 
munkálatokat 2010. március 18-án végeztük el, 226 
m2-en. A felső humuszréteg eltávolítását követően a 
viszonylag egyenletes felületen tisztán látszódtak a 
beásások foltjai, melyeket kézi erővel nyestünk át. Az 
érintett szakaszon 1 épület, 2 gödör és 3 árok részlete 
esett a nyomvonalba. Datáló leletanyagot egyik sem 
tartalmazott, de a betöltésük alapján kettő újkori be
ásás lehetett. A leló'hely közvetlen környezetében egy 
terra sigillata ke.riilt e.lő a felszínen, így valószínG, hogy 
az objektumok másik része egy szarmata település kis 
részletéhez tartozhatott. 

A leletanyag az elsődleges feldolgozást követően a 
Rács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve 
zeténél kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatárs: Pál Róbert. 

209. Jánoshalma, Farkas-tanya 
(KÖH 73223 )  
(Bács-Kiskun megye) A, Á 

Sz. WILHELM GÁBOR 

A Magyar-Horvát gázvezeték építéséhez kapcsolódó 
régészeti megfigyelés során előkerült HT-130 jelG 
lelőhely Jánoshalma községtől D-re, egy szántóként 
hasznosított alacsony, lankás dombháton található, a 
tranzitvezeték 82+000-82+300 km-szelvényei között. 
Az érintett szakaszon 2010. március 25. és április 30. 
között végeztünk feltárást. A földgázvezeték a leló'hely 
közepén haladt keresztül, 5 m szélességben és 300 m 
hosszan. A lehumuszolt 1670 m2-bó1 1388 m2 bizonyult 
régészetileg pozitívnak Az érintett szakaszon egy késő 
avar és egy Árpád-kori telep részleteire bukkantunk. 
Feltártunk 2 kutat, 4 avar kori ház részletét, közülük az 
egyiket külső kemencével, valamint több É-D irányú 
árkot és néhány közepes méretű gödröt. Az objektumok
ból kevés kézzel formált és korongolt kerámiatöredék, 
valamint állatcsont került elő. 

Az elsődleges feldolgozás után a leletek a Bács-Kis
kun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél 
kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Kulcsár Zoltán, Kulcsár Zoltánné, 
Frank Tamás technikusok. 

2 1 0. Jánoshalma, Hergyevicza 
(Bács-Kiskun megye) Sza, Á 

HARGITAI ANDRÁS 

2010 márciusában a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat megelőző feltárásokat végzett a Magyar-Hor
vát gázvezeték építésével érintett régészeti leló'helyeken. 

Madarász-tanyától ÉK-re (HT-38 lh„ KÖH 69443): 
Március 25-29. között kutattunk a leló'helyen, mely 
Jánoshalma belterületétó1 DNy-ra, a Madarász-tanyától 
250 m-re ÉK-re, szántóföldi környezetben található. 
A most kutatott területtó1 K-re 2009 őszén már végez
tünk ásatást, akkor 1303 m2-en egy Árpád-kori település 
részlete került elő. A kivitelezési munkák során beigazo
lódott, hogy az erősen szórt szerkezetG leló'hely a földút 
Ny-i oldalára is áthúzódik. Az objektumok a korábbi 
szelvényünktó1 közel 50 m-re Ny-ra bukkantak elő. 

2010-ben a lehumuszolt 466 m2-ből 419 m2 volt 
régészeti objektumokkal fedett. A nyomvonal 83+550-
83+660 km-szelvényei között, a 40-80 cm vastag 
humusztakaró alatt, a sárga agyagos, állatjáratokkal 
erősen bolygatott altalajon mindössze 18 jelenséget 
találtunk, melyekhez 1 6  objektumot rendeltünk. Jelent 
kezési szintjük több esetben a mai szántott rész alatt 
már érzékelhető volt. A dokumentált jelenségek döntő 
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többsége árok volt, melyek közül 14 kerek, ill. négyze
tes teret határoló sekély, trapéz vagy íves átmetszetlí 
árokrészletnek bizonyult. Ezek között több esetben egy 
nagyobb kerítőárok kisebb szakaszait véltük felfedez
ni. A szelvény középső harmadában egy 2,5 m széles 
kerítőárok egy-egy részlete képviselte a feltárás legna
gyobb és egyben legmélyebb objektumát. A kerítőárok 
által egykoron határolt belső, feltehetően szögletes tér 
középpontja a szelvénytó1, azaz a nyomvonaltól DK-re 
terült el. E nagyobb árokrészletek által határolt köztes 
területen került elő az ásatás két sekélyebb, tálszerűen 
az agyagos altalajba mélyedő gödre. Az 5 m széles és 
95 m hosszú szelvény területéró1 származó kisszámú, 
de annál jellegzetesebb leletanyag a már korábban 
megismert késő Árpád-kori jelenlétet igazolta. Összesen 
5 objektumból került elő kerámia, szinte kizárólagosak 
az apró kaviccsal soványított cserépbogrács-töredékek, 
köztük is a síkozott peremű 12-13. századi típusok. 
Állatcsontmaradvány 5, őrló'kőtöredék 2 objektumból 
látott napvilágot, fémanyag nem jelentkezett. 

Az objektumok szóródása alapján levonható tanul
ság az, hogy a most feltárt lelónelyrész a 2009 őszén 
kutatott lelónely integráns részét képezi. 

Mátételkei-Kígyós-csatornától K-re (HT-40 lh„ KÖH 
69455): 2010. március 29. és április 1 .  között kutattunk 
a lelónelyen. 2009 őszén a lelónely egy részén 92 ob
jektumot tártunk fel, melyek egy késő avar telephez, 
valamint egy szarmata temetónöz tartoztak. A szántó
földi m(ívelés alatt álló terület enyhén lejtett DNy-felé, a 
Mátételkei-Kígyós-csatorna irányába, a sírok eló'kerülési 
helyén pedig enyhe magaslatot figyelhettünk meg. Ez 
különösen 2010-ben volt látványos, amikor a környé
ket teljesen felszántották. A lelónely ÉK-i végén egy 
domb található, közvetlenül a dlílőút K-i oldala mellett. 
A domb ÉK-i lejtőjén, valamint magán a dombháton, a 
nyomvonal 84+950-85+050 km-pontjai között a homo
kos altalajon egy árok és egy sírszerű beásás foltja került 
elő. Az 50, helyenként azonban a 100 cm vastagságot is 
elérő humusztakaró alatt homokos, a mélyebb területe
ken agyagos altalajon összesen 14  stratigráfiai egységet 
figyeltünk meg, melyekhez 1 2  objektumot rendeltünk. 

A 92 m hosszú, 5-6 m széles szelvényben mindössze 
3 szarmata sír, egy hosszú árok több részlete, valamint 6 
ismeretlen korú kisebb beásás került napvilágra. A sírok 
közül az egyikben egy nő részben feldúlt csontvázát 
találtuk meg. Jól kivehető volt a rablógödör, amely a 
váz felső részét bolygatta meg, épen hagyva a lábrészt. 
A DNy-ÉK-i tájolású sírban másodlagos helyzetben pár 
ékszert leltünk, melyek közül egy nyitott bronzkarika 
fülbevaló, valamint egy karperectöredék emelhető ki. 
Az elhunyt bal kezéhez elhelyezett orsógomb érin
tetlenül, egy gömbös hasú, vörös színű edénynek a 
töredékei a sír aljában szétszórva kerültek napvilágra. 
Megfigyelhető volt, hogy a tárgyat a halotti tor után 
összetörve helyezték a sírba. Az edény több töredéke 
viszont a sír feldúlt részébó1 került elő a betöltésbó1, a 
kiforgatott csontok közül, egy töredéket pedig a dombot 

keresztülszelő, a szelvényben hosszában futó árok sír 
melletti szakaszában találtunk meg. Az árok átlagosan 
50 cm széles volt, mélysége helyenként elérte az 1 m-t. 
A kerámia árokban való felbukkanása arra utal, hogy az 
a korabeli sírrablók tevékenysége idején nyitva állt, sőt 
az sem kizárt, hogy azt éppen ó'k maguk ásták a sírok 
után kutatva. Erre utalhat, hogy egy másik, a dombhát 
ÉK-i peremén eló'került sírt is megbolygatott. Bár az 
árok eredetére és funkciójára nézve döntő érv nem 
áll a rendelkezésünkre, az bizonyos, hogy az említett 
női sírtól 2 m-re ÉK-re egy szarmata férfi rabolatlan 
sírja feküdt. Az elhunyt bal kulcscsontján vasfibula, a 
medencéjén keresztben vaskés és vascsat maradványa 
került elő, bal hüvelykujján egy vashuzalt, feltehetően 
gyűrűt találtunk. Az árok kapcsán említett ismeretlen, 
feltehetően szintén szarmata kori sírból csak egy kifor
gatott koponya és hosszúcsontok töredékei kerültek elő 
egy halomban. Míg a két korábbi sír 50-60 cm mély 
volt, addig az utóbbi sír mélysége alig érte el a 20 cm-t 
a nyesett szinttó1 számítva. A csontok mellett itt csupán 
egy vastárgy töredéke került elő. A dombháton többszöri 
nyesés után, valamint egy K-Ny-i irányú, 1 m széles és 
10 m hosszú, 35-40 cm mély kutatószonda megnyitása 
után sem bukkantunk újabb sírfoltokra. A dombháton, 
a sírokon, valamint a már említett - a dombhát ge
rincén elkopó - árkon kívül csupán néhány sekély és 
bizonytalan eredetű, leletanyag nélküli beásás került 
elő. Az árok vonala a szelvény ÉK-i végéig követhető 
volt, ahol azonban már csak recens beásásokat találtunk, 
amelyekbó1 tetőcserép került elő. Ezek egyike vágta az 
árkot, további támpontot adva az árok lehetséges korára 
nézve. A korábban feltárt szelvény és a most kutatott 
szelvény között 35-40 m leletmentes terület húzódott. 
A kutatásunk eredményeképpen sikerült tisztázni a 
lelónelyszakasz nyomvonalba eső teljes hosszanti ki
terjedését. 

A leletanyag az elsődleges feldolgozás után a Bács
Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél 
kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Nagy Norbert, Takács Gábor, Tarjányi 
László régésztechnikusok. 

2 1 1 .  Jánoshalma határa 
(Bács-Kiskun megye) B, A, Á, ú 

PóPITY DÁNIEL 

2010 tavaszán a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgá
lat megelőző régészeti feltárásokat végzett a Magyar
Horvát gázvezeték földmunkáival érintett régészeti 
lelónelyeken. 

Hergyevicza, Madarász-tanyától ÉNy-ra (HT-39 lh„ 
KÖH 69451): A lelőhely Jánoshalma belterületétől 
DNy-ra, a nagy kiterjedésű Hergyevicza-dlílő É-i felé
ben, több ÉNy-DK-i irányú magaslaton helyezkedik 
el. A lelónely NyDNy-i részén egy markáns ÉNy-DK 
irányú homokdomb húzódik. A kivitelezés régészeti 
megfigyelése során a 84+000-84+350 km-szelvények 
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között objektumfoltok, ill. az említett homokdombon 
embercsontok kerültek elő, a munkálatokat leállítottuk. 
A megelőző feltáráshoz kapcsolódóan végzett terep
szemle alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a leló11ely sokkal 
nagyobb - 170x350 m - kiterjedés(í, mint azt a korábbi 
terepbejárás során megfigyelték. A homokdombon Ár
pád-kori temető van, azonban a mélyszántással felszínre 
került embercsontok alapján elképzelhető, hogy ennek 
egy része elpusztult a mezőgazdasági munkák során. 

A lelőhely középső részén 2010. április 30. és 
május 6. között végeztünk feltárást. A lehumuszolt 
1828 m2-bó1 1286 m2 bizonyult régészetileg pozitívnak. 
A nyomvonalon 60 stratigráfiai egység (46 objektum) 
foltja rajzolódott ki a nyesett felszínen, közülük 27 árok, 
1 9  gödör, 7 cölöphely, 4 sír, 2 tlízhelymaradvány és 1 
épület volt. A településobjektumok közül egy bronzkori, 
14 Árpád-kori, egy újkori és 44 korhatározó leletanyag 
hiányában ismeretlen korú volt. Az objektumok egyen
letes slírűségben helyezkedtek el; a 84+250-82+300 
km-szelvények közötti terület régészetileg negatív volt. 
A lelónely Ny-i szélén húzódó homokdomb K-i lába és a 
82+270 km-szelvény között egykor folyómeder lehetett, 
az altalaj itt 120-150 cm mélyen jelentkezett. 

Az egyetlen biztosan bronzkori ÉNy-DK irányú, 
egyenesen szűkülő falú, enyhén ívelt aljú árok a 84+170 
km környékén került elő. Betöltésében egy kézzel 
formált, finom kidolgozású edény peremtöredékét 
találtuk meg. 

Az Árpád-kori DNy-ÉK tájolású sírok a homokdomb 
(84+305 és a 84+315) K-i lejtőjén egymás mellett kerül
tek elő. A gépi munka során több olyan embercsontot 
is találtunk, melyek másodlagos helyró1, a felső 30-60 
cm-es rétegbó1 kerültek elő. A sírok közül kettőbe nőt, 
egybe férfit és egybe gyermeket temettek el, akinek 
csak az összetört koponyáját találtuk meg. Sírfolt csak 
két esetben rajzolódott ki, míg a másik két alkalommal 
a csontok jelentkezésénél állítottuk le a gépi munkát. 
A három fiatal felnőtt sírja közül kettóben háton fekvő, 
nyújtott vázas temetkezést, egyben rendellenes helyzetű 
fektetést dokumentáltunk. Ez utóbbiban az elhunytat 
hasra fektetve hantolták el, a váz medencétó1 lefelé 
eső részét nem találtunk meg. A férfiváz testhelyzete 
alapján elképzelhető, hogy halotti lepelbe tekerték, ko
ponyája állása szerint fejét a temetéskor alátámasztották. 
Mindkét női sírban, a viseleti helyüknek megfelelően, 
a borda- és a lapockacsontokon két-két S-végű bronz 
hajkarikát bontottunk ki. 

Az egyetlen biztosan félig földbe mélyített késő 
Árpád-kori-középkori épület a 84+100 km-szelvénynél 
helyezkedett el. A ház 5 m széles volt, hosszát megál
lapítani nem tudtuk, mivel az ÉK-i és a DNy-i része is 
a feltárási területen kívülre esett. Az épület tetőszerke
zetét a közepén, a K-i, a D-i, ill. a Ny-i falainál kibontott 
cölöphelyekbe állított cölöpök tartották. A ház középső 
részén két tlízrakóhely maradványát dokumentáltuk. 

A házból edénytöredékek és vaseszközök kerültek elő. 
Az épület Ny-i szélére egy újkori árkot ástak. 

A korhatározó leletanyaggal nem rendelkező ob
jektumokból vagy semmi, vagy állatcsontok, ill. salak
darabok kerültek elő. A gödrök kerek vagy szögletes 
alakúak, az előzőek ívelt, az utóbbiak egyenesen szűkülő 
falú tárolóvermek voltak. Az egy-, néha többtagú, 
egyenesen szűkülő falú, ívelt aljú kerítő vagy vízel
vezető árkok a nyomvonal egész területén jelentkeztek. 
Több esetben megfigyeltük, hogy a csatornák egymást 
keresztezték. 

Tábla-dűlő (HT-127 lh., KÖH 7321 9) :  A lelőhely a 
Jánoshalmát és Kunfehértót összekötő m(íút Ny-i olda
lán, több Ny-K irányú homokdombon és azok lejtőin 
található. A feltáráshoz kapcsolódóan végzett terep
bejárás során az elboronált szántón, a 74+100-74+550 
km-szelvények között, 60-130x450 m-es felületen ke
vés kézzel formált avar és nagyobb mennyiségű újkori 
edénytöredéket találtunk. A leló11ely K-i részén 2010. 
március 18-22. között kutattunk. A lehumuszolt 2629 
m2-bó1 1103 m2 bizonyult régészetileg pozitívnak. 

A feltárt 35 stratigráfiai egység (29 objektum) 
közül 15 gödör, 13 árok, 5 cölöphely, 1 kemence és 1 
sütőfelület alá helyezett cserépréteg volt. Korhatározó 
leletanyag 15 objektumból került elő, de feltételezhető, 
hogy az összes régészeti jelenség avar kori. 

A településobjektumok az említett szelvények 
között egyenletes sűrűségben, ritkásan, egymástól 
10-15 m-re helyezkedtek el. A magasabban fekvő 
területeken objektumcsoportokat figyeltünk meg, a 
mélyebb fekvésű részek régészetileg negatívak vol
tak. A nyomvonalban feltárt, ívelten vagy egyenesen 
szűkülő falú, ívelt aljú kerítő- és vízelvezető árkok 
magas száma arra utal, hogy az avar település K-i 
szélét tártuk fel. A lelónely DK-i szélén egy ÉNy-DK 
tengelyű szabadtéri kemence került elő. Az enyhén 
trapéz alakú munkagödör DK-i végén 20 cm magas 
lépcsőt alakítottak ki.  A kemence sütőfelülete alá 
edénytöredékeket és állatcsontokat helyeztek a jobb hő
megtartás érdekében. A gödrök egy része kerek, kisebb 
része lekerekített sarkú, szögletes alakú, faluk ívelten 
bővülő, vagy egyenesen szűkülő volt. A szögletes alakú 
gödrök betöltésébó1 előkerült vas- és szilikátsalakok 
ipari tevékenységre utalnak. 

Az objektumok betöltéséből állatcsontok (kis
kérődző, szarvasmarha) és kézzel formált fazekakhoz, 
sütőharangokhoz tartozó töredékek, vaslemezdarabok, 
vasár(?) töredéke és őrlőkőtöredékek kerültek elő. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bottyán Katinka, Bedő Valér és Kajtár 
Norbert technikusok. 

GULYÁS GYÖNGYI 
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2 1 2 . Jánoshalma határa 
(Bács-Kiskun megye) A. Á. ú 
2010 tavaszán a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat megelőző feltárásokat végzett Magyar-Horvát 
gázvezeték nyomvonalára eső régészeti leló11elyeken. 

Gyékényes-dűlő (HT-1 15 lh., KÖH 72679) : A lelóbely 
a Mélykutat Jánoshalmával összekötő műút mellett, a 
gázfogadó állomástól 1,2 km-re ÉK-re fekszik a határrész 
egy hosszan elnyúló É-D irányú alacsony földhátán. 
Március 19-22. között több ütemben összesen 630 m2-en 
kutattunk. A sárga homokos altalajon 7 objektum foltja 
rajzolódott ki, közülük 2 gödör és 5 árok volt. A lelet
anyag alapján egy objektum köthető az avar telephez. 
A leletanyag hiányában ismeretlen korúnak meghatá
rozott objektumok száma 6. Az árkok kisebb-nagyobb 
szakaszát bontottuk ki, melyek többsége egyenes vonalú, 
íves metszetű és egyenetlen aljú volt. Ezek közül kivétel
nek számít egy derékszögben megtörő árok, amelybe a 
víztisztítás céljából egy mélyebb gödröt (ülepítő gödröt) 
ástak. Az ásatás jellegébó1 adódóan a feltárt részletek 
alapján az árkok nagyobb összefüggéseit nem láthatjuk 
világosan. Az objektumok között szuperpozíciót nem 
tudtunk megfigyelni, ami arra utal, hogy a tanyaszerű 
telepet egy rövidebb időintervallumban lakták. 

Hergyevicza, Ignácz-tanya (HT-133 lh., KÖH 73229) : 
Április 22-30. között, több ütemben végzett kutatásunk 
során összesen 1062 m2-en 30 objektum foltja rajzolódott 
ki. A feltárt 43 stratigráfiai egység közül 4 kemence, 3 
munkagödör, 1 hamusgödör, 7 árokrészlet és 28 gödör 
volt. A leletanyag alapján 7 objektum az Árpád-kori te
lephez, kettő az újkorhoz köthető, az ismeretlen korúnak 
meghatározott objektumok száma 22. 

Az Árpád-kori falvaink jellemző gazdasági egységei, 
a szabadban álló kemencék a szelvény, azaz a település 
szélén kerültek elő, egy csoportban. Két típusba sorol
hatók. Az egyiket az 1 .  sz. kemencebokor objektuma 
képviselte, ahol két azonos szerkezetű kemence került 
elő, melyeket egy munkagödörbó1 tüzeltek. Közös vonás, 
hogy a kemencéket és a hozzájuk tartozó munkagödröt 
csak kissé mélyítették a földbe, ezért a boltozatot már nem 
sikerült megfigyelni. A munkagödörbe mélyedő kisméretű 
hamusgödröt a kemencék szájától jobbra találtuk meg. 
A tüzelóberendezések körte alakú, erősen átégett 96 cm 
széles és 120 cm hosszú sütőfelületébe kerámiatöredé
keket tapasztottak, amelyekbó1 egy csaknem egész cse
répbográcsot lehetett összeállítani. A kemencék gyengén 
átégett sütőfelületét egyik esetben sem újították meg. 

A feltárt gödrök többnyire kerek vagy ovális kereszt
metszetűek; 19  tálszerű, sekélyen az altalajba mélyedő, 
9 méhkas alakú volt. Kisebb részüknek az oldalfalán 
átégés nyomait figyeltük meg, ezeket valószínűleg 
tárolóvenneknek használták. A feltárt kisebb-nagyobb 
árokszakasz közül kettő esetében tudtunk nagyobb rész
letet megvizsgálni. Az egyik ezek közül sekély mérete 
alapján inkább karám részletének tartható, míg a másik 
funkciója szerint kerítőárok lehetett. Ebbe az árokba 
másodlagosan ásták bele egy kemence munkagödrét. Az 

ásatás jellegébó1 adódóan a feltárt részletek alapján az 
árkok nagyobb összefüggéseit nem láthatjuk világosan. 
Az objektumok között szuperpozíciót három esetben 
tudtunk megfigyelni, ami arra utal, hogy a tanyaszerű 
telepet egy rövidebb időintervallumban lakták. 

A leletek elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Pópity Richárd, Szabó Dénes tech
nikusok. 

2 1  3 .  Jánoshalma határa 
(Bács-Kiskun megye) A, Á, 1 

BENEDEK ANDRÁS 

2010 tavaszán megelőző régészeti feltárásokat végez
tünk a Magyar-Horvát gázvezeték-fektetés által érintett 
lelóbelyeken. 

Farkas-tanya II. (HT-131 lh., KÖH 73225) : A lelóbely 
Jánoshalma külterületén, a várostól D-re, a Kígyós-fő
csatornától 1 ,4 km-re Ny-ra, a Farkas-tanyától 400 m-re 
DNy-ra, egy É-D irányba húzódó kisebb kiemelkedésen 
található. A lelőhelyet 2010 januárjában a régészeti meg
figyelés során azonosítottuk, kiterjedését azonban nem 
tudtuk megállapítani. Április 7-8-án a nyomvonalon 321 
m2-t tártunk fel. A sárga homokos altalaj, melyben az 
objektumok foltjai kirajzolódtak, az átlagosan 20-40 cm 
vastag felső termőréteg alatt jelentkezett. A szelvényben 
9 régészeti jelenséget dokumentáltunk: 2 nagyméret(í 
tárológödröt, 1 kis gödröt és 6 árokszakaszt. A szelvény 
kis szélessége miatt az árkokat teljes hosszában nem 
tudtuk feltárni, így pontos funkciójukat, kapcsolataikat 
nem tudjuk meghatározni. Hasonló jellegük, egymásra 
meró1eges, ill. párhuzamos elhelyezkedésük alapján 
talán kerítőárkok lehettek. Régészeti korú leletanyagot 
az objektumokban nem találtunk, a szakfelügyelet során 
egy Árpád-kori orsókarika töredéke és egy perem töredék 
került elő a területró1. A régészeti jelenségek és a lelet
anyag alapján egy ismeretlen korú telep nyomát sikerült 
a gázvezeték nyomvonalában megfigyelni. 

Hergyevicza, Szulcsán-tanyátólNy-ra (HT-132 lh., KÖH 
73227): A leló11ely Jánoshalma külterületén, a várostól 
és a Jókai Tsz-tó1 DNy-ra, a Jánoshalma-Csávoly műúttól 
3 km-re D-re, a Szulcsán-tanyától 300 m-re Ny-ra, egy 
É-D-i irányba húzódó kisebb kiemelkedésen található. 
A leló11elyet 2010 februárjában a régészeti megfigyelés 
során lokalizáltuk, de kiterjedését nem tudtuk megálla
pítani. Áprilisban a nyomvonalon 47 m2-t tártunk fel. Az 
átlagosan 40-80 cm vastag felső termőréteg alatt jelent
kezett a sárga homokos altalaj, melyben az objektumok 
foltjai kirajzolódtak. A megfigyelt 21 jelenség közül csak 
egy bizonyult régészeti korúnak, a többi egy legújabb kori 
tanya nyoma volt. A régészeti objektum egy a szelvényen 
egyenesen keresztülhaladó, mély, V-keresztmetszetű 
árokszakasz volt, melybó1 kevés Árpád-kori leletanyag 
(cserép bogrács perem töredéke, bekarcolt vízszintes vona
lakkal díszített oldaltöredék, vörös színű, díszítetlen, apró 
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kavicsokkal soványított edénytöredékek) került elő. Az 
árkot teljes hosszában nem lehetett feltárni, így pontos 
funkcióját nem tudtuk megállapítani. 

Tábla-dűlő, Zámbó-tanya (HT-126 lh„ KÖH 7321 7) :  
A leló11ely Jánoshalma külterületén, a Jánoshalma és 
Kiskunhalas közt futó műúttól 2 km-rel DK-re, a Zámbó
tanyától 400 m-re ÉNy-ra, egy ÉNy-DK irányba húzódó 
homokdombon és az ettó1 ÉK-re lévő kiemelkedés ol
dalában található. A lelónelyet a régészeti megfigyelés 
során azonosítottuk; a feltáráshoz kapcsolódó terepbe
járás során kerámiaanyagot a lelónely D-i részén lévő 
domb területén találtunk egy 100x200 m-es körzetben. 
Március 17.  és április 2. között végeztük el a feltárást a 
gázvezeték nyomvonalában, 1244 m2-en. 

A nyomvonalon 51 régészeti jelenséget tártunk fel, 
melyek változó slírííségben a szelvény teljes területén 
jelentkeztek. A stratigráfiai egységek közül 6 gödör, 
5 kisméretű, részben földbe mélyített, téglalap alakú, 
cölöphelyes, tüzelőhely nélküli ház volt, melyek a 
jellemzőik alapján műhelyek vagy gazdasági épületek 
lehettek. Ezeken kívül 21,  a szelvényen keresztülhala
dó árokszakaszt tártunk fel. Közülük 5 a szelvény D-i 
részében, a domboldalban párhuzamosan futó, keskeny, 
ÉNy-DK irányú árok, kevés leletanyaggal. További 6 
árok pedig a dombtetőn egymás közvetlen közelében, 
nagyjából párhuzamosan ÉK-DNy irányba haladva egy 
árokrendszert alkotott. Ez utóbbi közelében találtunk 
egy kültéri kemencét is, lekerekített sarkú téglalap alakú 
előtérgödörrel. A kemence sütőfelülete alá a jobb hőtar
tás érdekében edénytöredékeket helyeztek. 

A leletanyag nagy részét durva, kézzel formált 
házikerámia-töredékek alkották, esetenként bekarcolt 
vonal-, és hullámvonal-díszítéssel. Előkerült továbbá 
számos állatcsont, az épületekbó1 és egy nagyméret(í 
tárológödörbó1 4 bikónikus orsógomb, néhány vastárgy 
töredéke és csonteszközök. A feltárás legérdekesebb 
lelete egy kisméretű, három helyen keresztben átfúrt 
hengeres csont, mely szíjbújtató lehetett. A régészeti 
jelenségek és az objektumokból eló'került viszonylag 
nagyszámú leletanyag alapján egy avar kori település 
részletét sikerült megfigyelni. 

A lclónelytó1 400 m-re DNy-ra található a I-IT-127 
jelíí lelónely, mely szintén avar kori. Elképzelhető, hogy 
a két leló11ely összefüggésbe hozható egymással. 

A leletek az elsődleges feldolgozást követően a Bács
Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél 
kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bárdos Nándor, Németh Dániel, 
Szabados György technikusok. 

2 1  L.i. Jászfényszaru, Nagy-agyagos 
(KÖH 7672 1 ) 

HERENDI ORSOLYA 

(Jász-Nagykun-Szolnok megye) Sza. Kö 
2010 májusában terepbejárásokat végeztünk tervezett 
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját meg-

előzően. A lerakók területét természetesen minden eset
ben kommunális hulladék fedte. Több esetben a telepek 
környezete is tartósan elfedett (erdő, beépítettség) volt, 
viszont a legtöbb szeméttelep környezetében el lehetett 
végezni az értékfelmérést. 

Jászfényszaru területén egy új lelőhelyet lokali
záltunk római császárkori és középkori felszíni lelet
anyaggal. 

2 1 5. Kaba, Szentgyörgyi utca 
( KÖH 76 1 L.i 1 )  
(Hajdú-Bihar megye) A 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

2010. december 14-én csapadékvíz-elvezető árok re
konstrukciós munkálatai közben embercsontok kerültek 
elő a Mátyás király és a Szentgyörgyi utca sarkán. Az 
árkot az 1 960-as évek végén ásták, ekkor bolygatták 
meg először a temetőt. Az idei kivitelezés során 2 sírt 
bolygattak meg részlegesen, s feltehetően egy harmadik 
váz csontjait szedtük össze a hányóból. 

A feltárást december 15-16-án végeztük el. 
Összesen 4 ÉÉNy-DDK tájolású temetkezést dokumen
táltunk. Az 1/1 sz. temetkezés jobb oldalát az első árok 
ásásakor bolygatták meg, bal oldalát pedig most. Gerince 
és koponyája maradt meg „in situ" - ez a sír segített 
datálni a temetőrészletet a késő avar korra. 

Munkatársak: Juhász László, F. Csutak Tünde, Tóth 
Mihályné technikusok. 

SzELEKOVSZKY MÁRTA 

2 1 6. Kajárpéc határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Ró, Á, Kö 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

Kajárpéc DNy-i határában a Körtveszeri-dlílóben 
találtunk három új lelónelyet a Sokorói-Bakony-ér DNy-i 
oldalán emelkedő dombháton: Körtveszeri-dűlő I„ II., 
Út, Kis-osztály-dűlő(KÖH 74271, 74273, 74275, 74277). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

2 1 7. Kaposvár-Kaposfüred, Felső-erdő-dűlő 
(KÖH 76265) 
(Somogy megye) Á 
2009-ben és 2010-ben a 67. sz. út Kaposvár-Kaposfüredet 
elkerülő szakaszának földmunkáit kísértük figyelemmel. 
2010. július 6-án az út mellett, a Juta-Kaposfüred úttól 
közvetlenül D-re, egy kiásott árok oldaláhan n�e�szet.i 

objektumokat találtunk. Az objektumokról értesítettük 
a kivitelezőt. Az útépítés során ezen a területen csak 
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viszonylag sekély mélységben, a felső humuszréteget 
szedték le, amire töltést építettek, így régészeti ob
jektumok nem kerülhettek itt elő. Az út mentén lévő 
vízelvezető-árkokban nagyobb mélyítés történt, így itt 
az objektumok felfedezhetó'k voltak. Összesen 4 kora 
Árpád-kori gödröt bontottunk ki, a leletek között a 
kerámia mellett egy bronzérme is volt. 

Munkatársak: Nyári Zsolt, Cserép Tamás techni
kusok. 

MOLNÁR ISTVÁN 

2 1 8. Kaposvár, Kaposvár-Dombóvár vasútvonal É-i 
oldala I I .  
( KÖH 40009) 
(Somogy megye) Kö 
Régészeti megfigyelést végeztünk a Keleti Ipari park 
területén épített szennyvízcsatorna munkálatainál. 
A területen korábbi terepbejárások során középkori 
leló'helyet lokalizáltak. 2010. március 22-én és március 
29-én egy-egy kemencét találtunk a területen, ezeket 
feltártuk és dokumentáltuk. 

Augusztus 4-én észleltük, hogy a korábbi feltárási 
területtől Ny-ra vízlevezető árkot ásnak, ott újabb 
objektumokat találtunk, ezek a meglévő csatornától 
K-re, a korábban megépített bekötőúttól Ny-ra voltak. 
Augusztus 5-17. között több szakaszban összesen 13  
objektumot - 1 kemencét és 12 gödröt - tártunk fel és 
dokumentáltunk, amelyek a 13-15. századra tehetőek. 
Közben folytatták az árokásást az erdősáv és a csatorna 
mellett, de ott újabb régészeti jelenséget nem találtunk. 
Az általunk feltárt objektumok elhelyezkedése igazolja 
a leló'hely korábban feltételezett kiterjedését. Az objek
tumok viszonylag bőséges leletanyagot tartalmaztak. 

Munkatársak: Nyári Zsolt, Balla Krisztián, Gál Zol
tán, Varga Máté. 

MOLNÁR ISTVÁN - NÉMETH PÉTER GERGELY 

2 1 9. Kaposvár, Kertészet 
( KÖH 40028) 
(Somogy megye) Á 
2010. november 2-1 1 .  között próbafeltárást, majd 
megelőző feltárást végeztünk az Ezüsthárs utca 6268/11 
hrsz.-ú telken. A terület az 1 970-es évek óta őskori 
leló'helyként ismert; a 2005-ben lakótelek-kialakítások 
és közm(ívesítés során eló'került 1 1 .  századi temető a 
neolit jelenségektó1 É-ra helyezkedik el. 

Ez évi feltárásunk során megtaláltuk a 11 .  századi 
temető ÉK-i sarkát. Összesen 42 sírt tártunk fel, ezzel a 
feltárt sírok száma 185-re emelkedett. Közülük egy kettős 
sír volt, melyben egy felnőtt nő és egy csecsemő csont
váza nyugodott. Egy sírban az egyébként felszívódott 
vázrészek helyén két koponya maradványait találtuk. 

Mellékletet 22 sírban találtunk, általában a korszakra 
jellemző S-végű, ill. egyszerű bronz huzalkarika fülbe
valókat, gyCírCíket. Gyakori volt a 2 gyCír(í viselése, egy 

esetben 3 darab is előkerült. Egy sírban ezüst S-végű 
fülbevaló karikákat és gyűrűt találtunk. Ezüstgyűr(í volt a 
271. sz. sírban is. Két sírban volt apró gyöngyökbó1 össze
állított nyaklánc; az egyiknél jó megtartású „Stephanus 
rex" érem is előkerült. Egy sírban sodrott nyakperec, 
stilizált állatfejes karperec, gyCírű és S-végű hajkarika 
mellett 5 db, ónozott bronzból készült csüngős és egy 
darab csüngó'k nélküli ingnyakveret került elő. Néhány 
sír földjében őskori kerámiatöredéket is találtunk. 

A sírok viszonylag sekélyen feküdtek, koporsó nyo
mait a temető ezen részén nem lehetett megfigyelni. 
Néhány esetben a csontváz helyzete arra utalt, hogy 
az elhunytat valamibe betekerve helyezhették a sírba. 
A vázakat a korábbi talajművelés jelentősen roncsolta, 
valamint az egyébként is agyagos, agresszív talajba 
juttatott vegyszerek hatása következtében a csontok 
nagy része felszívódott. A vázak háton fekvő, nyújtott 
helyzetCíek voltak, egy esetben figyelhettünk meg (jobb 
oldalra) kissé zsugorított helyzetCí fektetést. Az alkarokat 
általában könyökben különböző mértékben behajlítot
ták, 1-2 esetben mindkét alkar a vállhoz, ill. a mellkason 
keresztben az áll alá volt behajlítva. 

Munkatársak: Bajzik Annamária régésztechnikus, 
Nyári Zsolt, Balla Krisztián rajzolók. 

220. Kaposvár, Klebelsberg kollégium 
(KÖH 43487)  
(Somogy megye) Ró 

KÖLTŐ LÁSZLÓ 

2010 áprilisában a kisgáti városrészben, a Deseda-patak
tól K-re, a leló'hely ÉNy-i részén földmunkát végeztek. 
Leletmentés során 6 római kori gödröt tártunk fel. Az 
objektumokban lévő kevés kerámiatöredék között már
ványozott festésCí, valamint terra sigallata töredékek is 
voltak. Az egyik gödörben érmét is találtunk. Szórvány
ként több római érme, valamint bronz- és vastárgy is 
eló'került. 

Munkatársak: Cserép Tamás, Gál Zoltán és Nyári 
Zsolt. 

MOLNÁR ISTVÁN - NÉMETH PÉTER GERGELY 

2 2 1 .  Kardos, Kondorosi úti iskola 
(MRT 8. k. 7 / 1 1 9  lh„ KÖH 5022)  
(Békés megye) Sza, Á 
2009. november 1 1 .  és 2010. november 16 .  között a 
Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete el
végezte az M44-9 je!Cí régészeti leló'helyen a megelőző 
feltárást. A kutatást az autópálya Tiszakürt-Kondoros 
közötti és a 45. sz. főútvonal Kunszentmártont elke
rülő szakaszának építése tette szükségessé. A kutatott 
összesen 58 340 m2-bó1 55 310 m2 bizonyult régésze
tileg fedettnek. A feltárt 375 objektumon belül 823 
jelenséget különítettünk el. A hatástanulmányban 
jelzett szórt rendszer(í, néhol üres területekkel tagolt 
Árpád-kori faluhely részletét megtaláltuk és a leló11ely 
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Ny-i harmadában sikerült feltárnunk egy 4-5. századi, 
hunkori szarmata teleprészletet és annak K-i részén a 
hozzá tartotó temetkezéseket. A leló'hely K-i felén, egy 3. 
századi szarmata temető 8 sírját is megtaláltuk. Ezeken 
kívül modern kori és ismeretlen korú jelenségeket is 
azonosítottunk munkánk során. 

A leletek az MTA Régészeti Intézetében történő 
elsődleges feldolgozás után a Békés Megyei Múzeumok 
Igazgatóságára kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Schultz Zoltán Géza, Csekő Andrea, 
Koós István, Miklós Eszter, Sánta Barbara régészek; 
Bíró László, Egri Attila, Illyés Péter, Jenei Tamás, Jenei 
Zoltán, Kocsis Attila, Kovács Gábor, Murinyi Attila, Papp 
Szilveszter, Susits Dianna, Szabó Annamária, Szabó 
Vata, Tímár Zoltán ásatási technikusok. A geodéziai 
munkákat a Meridián Kft. végezte. 

222 .  Kaszaper, Obsuszta-dűlő 
(KÖH 73073)  
(Békés megye) Sza. Á 

SZARKA JÓZSEF 

A Kunágota mezőfejlesztés project (Kág-4 jeltí kút 
termelésbe állítása) keretében tervezett vezeték 
nyomvonalához kapcsolódóan végeztünk 2010. február 
27-28-án szisztematikus régészeti terepbejárást. Ennek 
eredményeként a nyomvonal által érintett 091/13 hrsz.-ú 
területen, Nagybánhegyestó1 DNy-ra, Kaszapertó1 DK
re, az utóbbihoz közelebb, az Obsuszta-dűlő K-i részén, 
lényegében a sík, tagolatlan felszínen bukkantunk a 
leló'helyre, melynek kiterjedését a területen előforduló 
szarmata kori és Árpád-kori edénytöredékek jelölték. 
A leló'helytó1 K-re kb. 250 m távolságban jelöl a térkép 
egy lefolyástalan, nádas, vizenyős mélyedést, amelytó1 
Ny-ra enyhe, szélesen elterülő kiemelkedést körvona
laznak a szintvonalak. A valóságban azonban ez a terasz 
egyáltalán nem érzékelhető, s a leló'hely kiterjedését is 
mindössze a leletanyag 150x150 m-es körzetben való 
előfordulása jelezte. A felszínen gyűjthető kevés szar
mata kori és ugyancsak kis számban előforduló Árpád
kori edénytöredékek azonban egyértelműen régészeti 
leló'helyre utalnak. 

2 2 3 .  Kálló, Pusztahegyi-dűlő 
(KÖH 76723)  
( Nógrád megye) Kú 

SZATMÁRI IMRE 

2010 májusában terepbejárásokat végeztünk tervezett 
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját meg
előzően. A lerakók területét természetesen minden eset
ben kommunális hulladék fedte. Több esetben a telepek 
környezete is tartósan elfedett (erdő, beépítettség) volt, 
viszont a legtöbb szeméttelep környezetében el lehetett 
végezni az értékfelmérést. 

Kálló területén egy új lelőhelyet lokalizáltunk 
kora újkori felszíni leletanyaggal. A dűlőnév elpusztult 

településre utal, amit a gyűjtött kerámiatöredékek meg
erősítettek. 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

22-4. Kállósemjén-Újszőlőskert, Sándor-tanya 
(KÖH 5 1 -409) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, A. Á 
A M3-19 jellí leló'hely megelőző feltárását az M3 autó
pálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakaszának 
építése tette szükségessé. A 20 104 m2 összfelületű 
feltárást 2010. június 21.  és november 17. között, több 
ütemben végezte az ELTE Régészettudományi Intézete; 
164 objektumot rögzíthettünk, a jelenségeket 207 réteg
tani egységbe tagoltuk. 

A területen először megtelepedő újkőkori népesség 
a magasabban fekvő, homokból álló dombhátat vette 
birtokba, a leló'hely É-i harmadában jelentkező, agyagos 
altalajjal rendelkező, mélyebben fekvő területet nem 
lakta. A l�özépső neolitikumra keltezhető objektumok 
kizárólag nagyméretű, szabálytalan formájú gödrök, 
melyekből a bükki kultúra és az esztári csoport dí
szített kerámiatöredékei kerültek elő. Kiemelkedően 
magas a kőeszközök (pengék, balták, őrló'kövek) száma, 
melyek között igen gyakoriak a finoman megmunkált 
obszidiánpengék. A neolitikus település épületeire 
utaló nyomok nem voltak észlelhetők a laza szerkezetű 
homokban. 

A neolitikus gödrök felső rétegében észlelt emberi 
csontok bontása során bebizonyosodott, hogy azok É-D-i 
tájolású vázak szántás által bolygatott, rossz megtartású 
részei. A feltételezett sírsorok területének újabb nyesése 
során további 6-7 sírgödör foltját lehetett észlelni. A két 
sírsorban összesen 10  temetkezést találtunk. Csontjaik 
igen rossz megtartásúak voltak: a legtöbb esetben csak a 
hosszúcsontok töredékei és fogak maradtak meg. A 140. 
sír öntött, áttört indadíszes szíjvége és a 156. sír öntött, 
csüngős fülbevalója alapján lehet a temetkezéseket az 
avar időszak fiatalabb szakaszára keltezni. A temető K-i 
irányba, a nyomvonalon kívül folytatódhat. 

Az Á1pád-kor korai szakaszára, a 10-11 .  századra 
keltezhető régészeti jelenségek a felszín É-i harmadának 
agyagos, márgás részein sűrűsödtek; a falu a leló'hely 
középső harmadában húzódó homokhát É-i oldalára 
is kiterjedt. A település nyomvonalba eső részén 9-10 
földbe mélyített épületet, körülöttük beásott tárolóver
meket és számos árkot, árokszakaszt bontottunk ki. Az 
épületek tengelye általában K-Ny-i tájolású, oldalukba 
kemencét vágtak; leletanyaguk szegényes. Kiemelkedik 
az épületek sorából a 81. sz. épület, melynek kemencéjét 
nem a ház falába vájták, hanem agyagból építették fel 
a ház ÉNy-i sarkában. A ház tengelyét jelző oszlopok 
helyét az épülettó1 1-1 ,3 m távolságban találtuk meg, 
vagyis a tető jóval túlfutott az épület alapterületén. 
Hasonló, épített kemencét tártunk fel a 138. sz. épü
letben is, melynek kilenc, padlóba süllyesztett oszlopa 
nagyméretű felépítményt hordozhatott. 
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A felület É-i irányú bővítése során csupán vízel
vezető árkokat és néhány tárolóvermet találtunk. Az 
épületek hiányából arra lehet következtetni, hogy a 
szelvény É-i, legmélyebben fekvő területén lehetett a 
település É-i határa. 

A lelőhely Ny-i végének gépi humuszolása novem
ber 3-án, a humuszolásra kijelölt terület fémdetekto
ros átvizsgálásával kezdődött. A gépi munkálatokkal 
párhuzamosan november 15-én megkezdtük az észlelt 
8 régészeti objektum kibontását. A kevés, de jól keltez
hető Árpád-kori leletanyagot szolgáltató objektumok a 
felszínen szórványosan, a bővítés Ny-i végénél húzódó 
homokdomb lejtőjén helyezkedtek el. Az egyetlen feltárt 
sekély vízelvezető árok rövid szakaszon megfogható 
részlete a dombról futott le a domb aljánál húzódó 
mélyedés irányába. 

A leletanyag az elsődleges feldolgozást követően 
a Magyar Nemzeti Múzeumban kerül végleges elhe
lyezésre. 

Munkatársak: Fodor Péter, Kondé Zsófia régészhall
gatók, Bacskai István fémkeresős szakember. A geodéziai 
felmérést a Geoservice Kft. végezte. 

225 .  Káloz határa 
(Fejér megye) Ő, Á 

VÁCZI GÁBOR 

Kálóz község területén a településrendezési tervhez 
kapcsolódó örökségvédelmi hatástanulmány régészeti 
részéhez végeztünk terepbejárást 2010 tavaszán, amely
nek során két új lelóbelyet dokumentáltunk. 

Laposi-dűlő II. (KÖH 73183): A köves úttól kb. 20 
m-re kezdődött. ÉNy-DK-i irányú lehetett - követve a 
vonulatok irányát. Kiterjedése ÉNy-DK irányban 220 
m, DNy-ÉK irányban 300 m. A felszíni leletek őskori 
és Árpád-kori telepmaradványokra utalnak. Legintenzí
vebb része a DK-i csücsök, a D-i része átlagos sűrűségíí, 
az É-i gyér. Északnyugaton a síírű napraforgóföld miatt 
a lelóbely folytatását nem lehetett követni. A Ny-i határt 
jelöltük, D-en a gabona miatt ez nem volt lehetséges. 
Valószínűleg ebben az irányban is van folytatása az 
említett vonulatokon. Keleten a m(íút előtt zártuk le 
a lelóbelyet. 

Lómező (KÖH 73185): A belterülettó1 közvetlenül 
D-re lévő határrész É-i felében, egy nagy kiterjedésű 
lapos fennsíkon figyeltük meg a kb. Ny-K-i irányban 
elnyúló, nagyjából 500 m hosszú és 250 m széles lelóbe
lyet. A felszíni leletek (Árpád-kori kerámiatöredékek) 
alacsony intenzitással jelentkeztek, fó1eg a lelóbely K-i 
felében. A lelőhely É-i határát sikerült lehatároltuk. 
DK-en a repcén túl lévő keskeny kukoricásban foly
tatódik a lelóbely a felszíni leletek alapján. Keleten 
csaknem a műútig érhetett, Ny-i határa a fejlesztési 
területen kívül húzódik, de a gabona miatt nem volt 
lehatárolható, ugyanez vonatkozik a lelóbely D-i ha
tárára is. 

SOMOGYI KRISZTINA 

226.  Kántorjánosi, Homoki-dűlő Ny-i pereme 
(KÖH 70765)  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, R, B, Sza, Á 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010. május 
12.  és szeptember 24. között elvégezte a megelőző fel
tárást az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény 
közötti szakaszára eső, M3-52+52d jelű régészeti leló11e
lyen, 44 822 m2-en. A kutatott területen 322 objektumot 
tártunk fel. 

1993-ban és 2005-ben lstvánovits Eszter (JAM) 
végzett terepbejárást, akkor két lelóbelyet regisztrált, 
amelyró1 most kiderült, hogy összeérnek, ill. egy leló11e
lyet alkotnak. 

A nyugatabbra fekvő leló11elyen (M3-52) a terepi 
munkák május közepétó1 szeptember végéig tartottak. 
A feltárt nyomvonalszéles terület egyik jellemző pontja 
a környék legmagasabb dombja, a másik jellemző pontja 
pedig a környék legmélyebben fekvő lapálya, amely egy 
természetvédelmi területként (ún. füzláp) nyilvántartott 
mocsárban folytatódott É felé. A dombtető kivételével 
régészeti jelenségekkel nagyjából egyenletesen borított 
leló11elyen 255 objektumot találtunk, közülük viszonylag 
kevés szuperpozícióban állt. 

A lelóbely neolitikus leletanyaga szabálytalan alakú 
nagyméret(í gödrökbó1 és házhoz tartozó faoszlopok, 
cölöpök helyeibó1, valamint egy hosszabb íves árokból 
került elő. A cölöphelyekben helyenként szenesedett fa
maradványok voltak. Az esztári és bükki kultúrákhoz tar
tozó leletanyag fó1eg kerámiából és állatcsontokból állt, 
de néhány kóbaltát, ill. pattintott kőeszközt is találtunk. 

A rézlwri leletanyag általában a bolerázi kultúra kor
szakában használt közepes méreti'.í kerek, hengeres vagy 
méhkas alakú, közepesen mély gödrökbó1 és kutakból 
került elő. Az altalaj humusz alatti szintjétó1 számítva 
4-6,5 m mélységű kutak alján a kerámia mellett emberi 
és állati csontok feküdtek. Kettóben, felismerhető rend
szer nélkül, bedobált 4 koponya és két váz, a következő
ben egy felkartöredék és kulcscsont hevert. A harmadik 
emberi maradványt tartalmazó kútban egy teljes női 
váz feküdt, közel a mai vízszint mélységében, iszaptól 
körbefolyva. Ugyaninnen famaradványt emeltünk ki. 
A rézkori objektumok közül egy gödör tartalmazott a 
bodrogkeresztúri kultúrára jellemző kerámiatörmelé
ket. A csontok és a kerámia mellett viszonylag nagy 
mennyiségű törmelékes patics került elő a korszakra 
jellemző gödrökbó1, több nagyobb darabon a vesszőszer
kezetes épületek vázainak lenyomata is megfigyelhető. 

A kisszámú objektumból - fó1eg tárológödrökbó1 -
előkerült kora bronzkori leletanyag a Makó-Nyírség-kul
túrába sorolható. A töredékes kerámia- és csontanyag 
nagy- és közepes méret(í amorf gödrökben feküdt. 
Az egyik, az altalaj szintjén szenes réteget tartalmazó 
gödörben kisméretű bronztőrt találtunk. Kerámia lelet
anyaga alapján szintén bronzkori gödörben homokkő 
pogácsa-öntőforma két egymáshoz pontosan illeszkedő 
darabját találtuk. A kora bronzkorba tartozott egy 8 
kisméretű cölöphelybó1 álló oszlopszerkezetes épület 
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is, amelynek leletanyaga egyetlen bronzkori kerámia
töredék volt. 

Biztosan a római császárkorba tartozik egy, két 
középső oszloppal alátámasztott tetej(í szarmata ház 
alapja. A szarmata objektumok (tárolóvermek és külső 
kemencék) az egész területen megtalálhatók voltak, de 
fó1eg annak alacsonyan fekvő részein koncentrálódtak. 
Valószín(íleg ebbe a korszakba tartozik egy páros kutyasír, 
amelyben a két állatot oldalukra É-D, ill. D-É irányban 
helyezték egymásra. Az alul fekvő kutya váza nagyrészt 
szenesedett volt. A dombtetőn két kirabolt szarmata 
sírt találtunk, a csonttöredékek mellett egyikben 40 
cm hosszú vaslándzsa feküdt, heggyel D-nek fordítva, 
ugyanebben a sírban néhány bronzlemeztöredék is volt. 

Négy 8-9. századi, félig földbe mélyített kó'kemen
cés házat sikerült megfigyelnünk. A házak egymáshoz 
irányítottak, közel É-D-i tájolásúak voltak. A kővel ki
rakott, ovális alakú kemencék az É-i házfal mellett, ill. 
az ÉK-i sarokban helyezkedtek el. A kemencék részben 
szétbontott állapotban kerültek elő, omladékuk a házak
ban szétterült, az egyik ház betöltésében különösen sok 
állatcsont és kerámia társaságában. A kerámia kizárólag 
kézzel formált, többnyire díszítetlen fazekakból áll. 

A középkor kevés kerámiával, két keskeny árokkal, 
az újleor két keskeny árokkal és beló1ük néhány apró 
mázas töredékkel jelentkezett. 

Az 52.d lelóbelyrész horizontálisan metszett egy 
középső neolit és egy szarmata teleprészt, ezek terü
letileg elkülönültek, szuperpozíció ritkán fordult elő. 
A neolitikum időszakára cölöphelyek, nagyméreta, sza
bálytalan gödrök, kutak keltezhetőek, valamint a telepen 
elszórtan elhelyezkedő hat sír. A gazdag leletanyagban 
megtalálhatók a csőtalpas edények, festett geometrikus 
díszítésa, egy- és kétosztatú, ill. átfúrt bütyökdíszes 
kerámia töredékei. Szép számban kerültek elő magkö
vek, obszidián- és teveli kovaeszközök, retusált pengék. 
A fó'ként zsugorított temetkezések mellékletei között 
unikálisnak számít egy megkövesedett fából készült 
hegyezett véga eszköz. 

A szannata telepen hengeres és méhkas alakú göd
rök, munkagödörrel ellátott kemencebokrok és földfel
színi tfühelyek jelentkeztek, épületeket és árkokat kis 
számban tártunk fel. Gyakoriak voltak a korszakban 
általános szürke megvastagodó perema gömbös testa 
tálak, ívesen kihajló perema hombárok. 

A leletanyag az elsődleges feldolgozás után a Ma
gyar Nemzeti Múzeumba kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Masek Zsófia, Varga Zsuzsa régészek. 
A geodéziai felmérést a Geoservice Kft. végezte. 

SZABÓ ÁDÁM - SzENTHE GERGELY 

227 .  Kántorjánosi, Prókátor-tagtól É-ra 
(KÖH 5 1 -4 1 -4 )  
(Szabolcs-Szatméir-Bereg megye) ő 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010. szep
tember 3. és november 19 .  között elvégezte az M3-200 
jela régészeti lelóbely (0156/5 hrsz.) próbafeltárását. 

A kutatást az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosna
mény közötti szakaszának építése tette szükségessé. 
A feltárt terület 3302 m2 volt. 

A lelóbely Kántorjánositól ÉNy-i irányban helyez
kedik el, a Prókátor-tagtól É-ra lévő Ny-K-i irányú 
homokdombon, É-ról egy fasor és egy dalőút határolja. 
A lelóbelyen a Nyíregyházi Jósa András Múzeum mun
katársai végeztek terepbejárást 2005-ben, amelynek 
alapján szórványos őskori (bronzkori) településrészlet 
eló'kerülésére lehetett számítani. 

Kuatásunk a lelóbely kisebb, ÉNy-i részét érintette. 
Összesen 16  Ny-K-i irányú, 25 m hosszú, 2,5 m széles 
kutatóárkot húztunk. Közülük 7 volt régészetileg érin
tett, ám bontás során csak 2 - egy gödör és egy árok 
- bizonyult őskori régészeti jelenségnek. 

Lehetséges, hogy az itt eló'került csekély számú ré
gészeti jelenség az innen É-ra elhelyezkedő igen intenzív 
őskori lelóbelyhez (M3-32) tartozott. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat nyíregyházi irodájában történő elsődleges 
feldolgozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bernáth László, Kovács Zoltán, Resz
ler József Péter technikusok A geodéziai felmérést a 
Geoservice Kft. végezte. 

228.  Kátoly határa 
( Baranya megye) ő. 1 

LUKÁCS JÓZSEF - BERECZ BARBARA 

2010. augusztusban elvégeztük a Horvát Tranzit gázve
zeték-fektetés által érintett lelóbelyeken a földmunkák 
régészeti megfigyelését. 

Gomyepolje (HT-171, KÖH 74701): A nyomvonal 
156+950 és 157+020 km-szelvényei között a 298 m2-nyi 
nyesett területbó1 221 m2 volt régészetileg pozitív. Öt 
régészeti objektumot azonosítottunk, ebbó1 4 gödör, 1 
cölöplyuk volt. Beló1ük régészetileg értékelhető lelet
anyag nem került elő, ezért a lelóbely datálása egyelőre 
nem lehetséges. Az objektumok jellege alapján előfor
dulhat, hogy a terület a HT-170 lelóbelyhez tartozik. 

Liestye (HT-1 70, KÖH 74699) :  A nyomvonal 156+ 730 
és 156+820 km-szelvényei között 436 m2-nyi nyesett 
területbó1 178 m2 volt régészetileg pozitív. A nyesést 
követően 4 régészeti jelenséget tudtunk azonosítani, 
ezek közül 1 cölöplyuk volt, a többi gödör. Leletanyaguk 
szegényes, őskori jellega, ez alapján esetleg összefügghet 
a HT-171 lelóbellyel. 

Munkatársak: Orbán Gábor, Bősz Attila, Simó Attila, 
Birkás Péter, Zsubori István. 

LiGNER JÁCINT 

229.  Kecskemét határa 
(Bács-Kiskun megye) Ő, Sza, A, Á, Kk. Kú 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
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2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21%-át) már s(írű vetés borította, nagyjából ha
sonló arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, 
ill. gazzal fedett terület, melyeken nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

A Kecskemét külterületén végzett munka során 9 
ismert lelónelyet érintettünk. Közülük többnek az ösz
szevonását javasoltuk a terepi tapasztalatok alapján. Öt 
új lelónelyet is találtunk: Domokos-tanya (KÖH 74523); 
Öntözött terület, Pecek-dűlő (74525); Öntözött terület, 
Törökfái-dűlő (74527); Dakó-dombtól ÉK-re (74529); 
Kádár-tanyától Ny-ra (7453 1). A terepbejárás során 
őskori, szarmata, avar, Árpád-kori, késő középkori és 
kora újkori leletek kerültek elő. 

Munkatársak: Bóka Gergely régész, Fodor Péter, Kiss 
László Levente, Szabó Gergő technikusok. 

2 30. Kerekegyháza határa 
(Bács-Kiskun megye) Sza, A, Á, Kö 

ZSOLDOS ATIILA 

A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már s(írű vetés borította, nagyjából ha
sonló arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, 
ill. gazzal fedett terület, melyeken nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

A Kerekegyháza külterületén végzett munka so
rán 9 új lelónelyet találtunk: Repülő-dűlő I„ II. (KÖH 
74533, 74535); TaMcs-tanya (74537); Göböll�úti-dűlő I„ 
II. (74539, 74541); Kovács-tanya I., II. (74543, 74545); 
Pongrác-majortól ÉK-re (74547); Kun-puszta (74549). 
A terepbejárás során szarmata, avar, Árpád-kori és 
középkori leletek kerültek elő. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél, Bóka Gergely régé
szek; Bognár Margit, Alács Attila, Fodor Péter, Kiss 
László Levente, Szabó Gergő technikusok. 

ZSOLDOS ATIILA - PARDITKA GYÖRGYI 

2 3 1 .  Keszőhidegkút határa 
(Tolna megye) R, Kö, ú 
Kápolnás (Kapellberg) (KÖH 23741): 2010. április 13-án 
helyszíni szemlét végeztünk a falutól D-re, a Gyönkre 

vezető országúttól K-re, ahol Pesty Frigyes 1864-es ada
ta szerint hajdan kápolna állt. A szokatlanul meredek 
domboldal egy ÉNy felé kiugró meredek földnyelvén kb. 
50 m hosszan nagy mennyiség(í vörös, szemcsés anyagú 
homokkövet figyeltünk meg. Bár sem tégla-, sem ha
barcstörmeléket nem találtunk, és csak egyetlen csont
töredéket figyeltünk meg, a régi leírások és a dlílőnév 
ismeretében kétségtelenül középkori templomról van 
szó. A hozzá tartozó települést 1963-ban Torma István 
azonosította, a keszó11idegkúti vasútállomás É-i végénél 
fekvő - azóta erdővel betelepített - dombon középkori 
házak hamus foltjaiból gyűjtött leleteket. 

Ratzenberg (Petőfi u.) (KÖH 2301 7): Lakossági beje
lentésre helyszíni szemlét végeztünk a falu belterületén, 
ahol rendszeresen kerülnek elő embercsontok, s amelyet 
török kori temetőként tartanak számon. A Petőfi u. 
mélyútszerű falában nagyjából Ny-K tájolású koponyát 
és vállcsontot figyeltünk meg. Egy idős lakos elmondta, 
hogy korábban gyermeksírt ástak ki a partfalból, kék és 
sárga festésű koporsóval. A hagyomány, a dűlőnév és a 
festett koporsó alapján kétségtelenül újkori, valószínűleg 
18. századi temetőró1 van szó. Az út magasabb partja 
déli felének átnézésekor egy rézkori edénytöredéket 
is találtunk. 

K. NÉMETH ANDRÁS - ÓooR JÁNOS GÁBOR 

232 .  Keszthely határa 
(Zala megye) Ő, Ró, Á 
2010 folyamán régészeti megfigyelést végeztünk a 71.  
sz. főút Keszthelyt É-ról elkerülő szakaszán. 

Murvás-dűlő (KÖH 75229): Szeptember 29-én a 
103+220-103+425 km-sz. között, Keszthelytó1 ÉK-re, a 
Murvás-dűlő DK-i részén egy eddig ismeretlen régészeti 
lelónelyet észleltünk. Egy a csatornától enyhén emelkedő 
lankás domboldalon 25-30 objektum foltja rajzolódott 
ki humuszolási munkálatok alkalmával. A csatornához 
közelebb eső részen a humusz 40-45 cm vastag, ez alatt 
egy sárga homokréteg volt, amelyben és amely alatt észlel
tük a jelenségeket. A domboldalon feljebb haladva egyre 
vékonyabbá vált a humusztakaró, már csak 20-25 cm, és 
itt magasabban, a humusz aljában találtunk kerámiatö
redékeket és tapasztaltuk a régészeti objektumok foltjait. 
A foltok gödrökre, cölöphelyekre, félig földbe mélyített 
házra, egy kővel rakott kemencére és a hozzá tartozó 
hamusgödörre utaltak. A jelenségek zöme a római korra 
datálható, valamjnt jellegetlen őskori és néhány Árpád
kori kerámia töredéket is találtunk. Megállapítottuk, hogy 
az adott szakaszon a főút nyomvonala teljes szélességben 
megbolygatná a lelónelyet, ezért itt a földmunkával 
leálltak. A régészeti feltárásra csak 2011-ben kerül sor. 

Rezi-dűlő (KÖH 76465) : Március 30-án a 73126 sz„ 
Rezibe vezető úttól Ny-ra, a 104+800 km-szelvénynél egy 
régészeti jelenséget észleltünk. A sárga agyagos altalajban 
egy jól kirajzolódó, sötét, erősen paticsos és faszenes 
folt jelentkezett. Április 7-én végeztük el a 215x1 30 
cm nagyságú gödör leletmentését, melynek mélysége a 
humuszolt felszínhez képest 22 cm volt. Keleti felében 
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egyenetlen, kemény, vörösre átégett paticsfelületet 
tapasztaltunk. Az objektumból római kori kerámiatö
redékek, kő és egy vaseszköz került napvilágra. A régé
szeti leló'hely korábban ismeretlen volt. Mivel a gödör a 
nyomvonal szélén jelentkezett és további objektumokat 
nem tapasztaltunk itt, így ezt tekinthetjük a leló'hely D-i 
szélének, a kiterjedését pedig ettó1 É-ra feltételezzük. 

Munkatársak: Spolár Erika és Tóth Zoltán terepi 
asszisztensek. A geodéziai felmérést Áncsán Zoltán 
végezte. 

2 3 3 .  Kékesd, Alsó-hegy 
(KÖH 691 39) 
(Baranya megye) U 

TOKAI ZITA MÁRIA 

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010. május
ban folytatta a 2009-ben megkezdett megelőző feltárást 
a HT-100 jelíí régészeti leló'helyen, a 079 hrsz.-ú ingat
lanon. A teljes kutatott terület 351 m2, a feltárt terület 
160 m2 nagyságú volt. 

A lelőhely a Karasica-vízfolyás felett emelkedő 
domb Ny-i lejtőjén található. 2010-ben területbővítés 
történt K-i irányban, további 45 m hosszú sávot húztunk, 
4 m átfedéssel a tavaly feltárt területtel. Elszórtan 5 
gödröt, 2 cölöphelyet és 1 árkot tártunk fel. A leló'he
lyet K-i irányban egy árok határolta. Neolit leletanyag 
egyetlen gödörbó1 került elő, de feltételezzük, hogy a 
többi jelenség is ehhez az időszakhoz köthető. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat pécsi regionális irodájában történő elsődleges 
feldolgozás után a Baranya Megyei Múzeumok Igazga
tóságára kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Drávavölgyi Péter, Nagy Norbert 
technikusok. A geodéziai felmérést a Meridián Kft. 
végezte. 

VOICSEK VANDA 

2 3Lc .  Kétsoprony, Kereszt-sor (Lele.  sz. főút) 
(KÖH 73955)  
(Békés megye) Sza 
A Békéscsaba-Kondoros összekötő kerékpárút tervezett 
nyomvonalán 2010 júniusában szisztematikus terepbe
járást végeztünk. A vizsgálat alá vont területek nagyobb 
részt változatos növénytakaróval fedettek voltak. 
A tervezett ú ttengelytó1 számított 100-100 m-es sávban 
végeztünk felszíni leló'hely-felderítést. A felkutatott 18 
leló'hely a vaskorra, a szarmata korra, a késő avar korra 
és az Árpád-korra volt keltezhető. Közülük 16 leló11ely 
márt ismert volt, két új leló'helyet találtunk, az egyiket 
Kétsoprony területén. 

A kétsopronyi határ ÉK-i részén a Kereszt-sor nevíí 
díílőnek a K-i végén, egy széles, jelentősen feltöltődött 
régi folyóvölgy területén, kb. 80x150 m-es kiterjedésben 
szarmata kori edénytöredékeket gyííjtöttünk. 

LISKA ANDRÁS 

235 .  Kisbágyon, Nyugati-rétrejáró-dűlő 
(KÖH 7Lc603) 
(Nógrád megye) A,  Kú 
2010. júliusban terepbejárást végeztünk Héhalom 
agglomeráció szennyvízcsatornázása kapcsán. A bejárt 
nyomvonal túlnyomó része mezőgazdasági míívelésíí 
területeken vezetett. Több területen (a Bujáki-patak 
völgyében, a Palotás és Kisbágyon közötti szakaszon, 
a Bér-patak völgyében a Héhalom-Egyházasdengeleg 
határa és Egyházasdengeleg belterülete között, valamint 
az Egyházasdengeleg-Szirák-Bér közötti szakaszok) 
ideiglenes (gabona) és tartós (gyep, gaz, rét, legelő) 
elfedettsége miatt nem lehetett elvégezni. A bejárható 
területek a kelő kukoricával és napraforgóval kis mér
tékben elfedett parcellák voltak. A települések belte
rületén ugyancsak nem volt lehetőség hagyományos 
terepbejárás elvégzésére. 

A már ismert 15 régészeti leló'hely állapotfelméré
sén túl, a régészeti topográfiai szempontból viszonylag 
jól felderítettnek tartható területen két új leló'helyet 
azonosítottunk Palotás és Kisbágyon területén egyet
egyet. 

KOLLER MELINDA - REMÉNYI LÁSZLÓ 

236. Kisbér, Fekete-víz-értől északra 
(KÖH 7Lc 1 65 )  
(Komárom-Esztergom megye) Ő, Á 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti leló'helyet azonosítottunk. 

Kisbér DNy-i határában, a Nádasd-pusztai halastótól 
DNy-ra, a Fekete-víz-értó1 É-ra egy új leló'helyet talál
tunk, ill. megvizsgáltuk egy korábbról ismert halomsír 
területét is (Farkas-földek, KÖH 41324). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

237 .  Kiskassa, Téglaház 
(KÖH 2Lc777 )  
(Baranya megye) A 
Lakossági bejelentésre a siklósi rendőrkapitányság 
munkatársai helyszíneltek, majd kibontottak egy sírt a 
Kiskassáról DNy-ra kivezető földúton. Hetekkel késóbb 
adták át bíínjelcímkével ellátott mííanyag zsákban a 
feltárt emberi csontokat és a mellettük talált tárgyakat. 
A 2 nyitott végíí bronz karkötő, néhány szem dinnyemag 
alakú, ill. többtagú üveggyöngy és az agyag orsógomb 
egy késő avar kori női sírra engedett következtetni. 
2010. szeptember 22-én sikerült azonosítani a díílőúton, 
a vízmosásban talált, s gondosan visszatemetett sír 
helyét. Mivel az átadott vázcsontok között egy felnőtt 
férfi csontjaira is ráismertünk, újra kibontottuk a sekély 
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sírgödröt. Leletmentésünk során feltártuk a maturus 
korú férfi sírját, megállapítottuk, hogy a rendőrök a női 
váz felszedése közben elérték a férfiváz koponyáját és 
felkarcsontját, s elbontották - ha volt - a két sír közötti 
padkát, így kétséget kizáróan nem sikerült bizonyítani 
a két váz összetartozását, a kettős temetkezés létét. 
A felékszerezett női és az áttört, öntött bronzveretek
kel díszített övvel eltemetett féri sírja annak az avar 
temetőnek a része, amelyből több sír, köztük lovassír 
leletanyaga került az 1880-as évek végén a Magyar 
Nemzeti Múzeumba. 

NAGY ERZSÉBET 

2 38. Kiskunfélegyháza határa 
(Bács-Kiskun megye) Ő, B, Sza, N ,  A, Á, Kö, Kk 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvé
delmi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó ré
szét (kb. 21%-át) már sűrű vetés borította, nagyjából 
hasonló arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, le
gelő, ill. gazzal fedett terület, melyeken nem lehetett 
terepi kutatást végezni. Összességében a külterületi 
szakasznak mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra 
alkalmasnak. 

A Kiskunfélegyháza külterületén végzett munka so
rán két ismert leló'helyet érintettünk: Madarasi-rész D/10 
(KÖH 34456); Hatöles-úti-díilő C/7 (34465). További 12 
új lelónelyet találtunk: Karsai ].-tanyától É-ra l. és II. (K ÖH 
74485, 74487); Fazekas-tanya (74489); Toldi-tanya I. és 
II. (74491, 74493); Félegyházi-tanyák, Csukás-éri főcsa
tornától D-re (74495); Dózsa Tsz II. (74497); Fürj-tanya 
(74499); Iványi-tanya (74501); Nánási-tanya (74503); 
Tóth-tanyától K-re (74505 ); Szfjjártó-tanya (74507) . Terü
letükró1 őskori, bronzkori, szarmata, népvándorlás kori, 
avar, Árpád-kori, középkori, késő középkori és újkori 
leletek kerültek elő. Egy leló'hely esetében - az adattári 
adatok alapján - középkori templom, ill. késő középkori 
temető meglétével is számolni kell a telepnyom mellett. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Alács Attila, 
Bognár Margit, Takács Gábor, Rózsa Gábor, Kovács 
Sándor, Bárdos Nándor, Németh Dániel, Szabados 
György technikusok. 

239.  Kiskunhalas, Alsószállás 
(Bács-Kiskun megye) Sza, 1 

PARDITKA GYÖRGYI 

2010 tavaszán megelőző feltárásokat végeztünk a Ma
gyar-Horvát gázvezeték fektetése által érintett leló'he
lyeken. 

Alsószállás I. (I-IT-124 lh., KÖH 72689): A lelónely 
Kiskunhalas belterületétó1 DK-re, a Kiskunhalas-Szeged 
m(íúttól kb. 550 m-rel D-re, az Alsószállási-csatornától 
250 m-rel Ny-ra, a tanyaépületek közelében, két ÉNy
DK irányba futó villanyvezeték közti területen, egy 
kisebb homokdomb oldalában található. A régészeti 
megfigyelés során észlelt lelőhely kiterjedését nem 
tudtuk megállapítani, mivel a környező szántóföldön 
nem találtunk régészeti leletanyagot. A nyomvonalon 
a 80-100 cm vastag felső termőréteg alatt 2 objektumot 
találtunk: egy kisebb gödröt, melybó1 újkori kerámia 
került elő, ill. egy a szelvényen ÉNy-DK irányba ke
resztülhaladó árokrendszert, mely négy párhuzamosan 
futó, eltérő nagyságú árokból állt. Az árokrendszer egyik 
ágából egyetlen apró, durva, kézzel formált kerámia
töredék került elő. Több régészeti jelenséget az árok 
környezetében, a nyomvonalon nem találtunk, egy a 
nyomvonalon kívül eső településhez tartozó kerítőá
rokként határozhatjuk meg az objektumot. 

Alsószállás II. (HT-129 lh., KÖH 72691): A leló'hely 
Kiskunhalas belterületétó1 K-re, a Kiskunhalas-Szeged 
műúttól 700 m-re ÉK-re, a Godó-tanyától 850 m-re Ny
ra, egy kisebb, K-Ny irányú homokdombon található. 
2010 januárjában a vezeték fektetéséhez kapcsolódó 
régészeti megfigyelés során került elő; kiterjedését 
nem tudtuk megállapítani. Március 10-én végeztük el 
a feltárást a gázvezeték nyomvonalában. A lehumuszolt 
110  m 2-bó1 30 m2 bizonyult régészetileg pozitívnak. 
Az átlagosan 50 cm vastag felső, világosbarna homo
kos termőréteg alatt egy 15-20 cm vastag eltemetett, 
sötétbarna színű humuszrétegben figyeltük meg az 
objektumok indulási szintjét. A sárga homokos altalaj 
100-120 cm mélyen jelentkezett. A szakfelügyelet során 
egy ÉK-DNy tengelyíí, lekerekített sarkú téglalap alakú 
ház foltja és az ÉK-i végéhez csatlakozó kerek kemence 
platnija került elő. A kemence sütőfelülete alá a jobb 
hőtartás érdekében edénytöredékeket helyeztek. A ház 
közelében, a K-i szelvényfalban egy másik kemence 
paticsos foltja látszódott, amely előtt a szelvény alján, a 
sárga homokos altalajon egy kis, kerek gödör (hamusgö
dör?) foltja rajzolódott ki. A régészeti leló'hely kijelölése 
és a gázvezeték-fektetési munkálatok felfüggesztése 
ellenére a kivitelező folytatta az árokásást a területen 
és 3 objektumot megsemmisített. A ház a kemencével 
valamint a gödör teljesen eltCínt, csak az egykori he
lyüket sikerült nagyjából azonosítani, ill. a megfigyelés 
során készült fotók alapján dokumentálni. A szelvény
bó1 kihányt földet átvizsgáltuk, megtaláltuk a kemence 
sütőfelületének darabjait, a platni alá helyezett durva 
házikerámia-töredékeket és egy korongolt szarmata 
kerámiatöredéket. Egyedül a szelvényfal mentén meg
figyelt kemencébó1 maradt meg egy kis darab, amelyet 
fel tudtunk tárni. A régészeti jelenségek és a leletanyag 
alapján egy szarmata település kis részletét sikerült a 
gázvezeték nyomvonalában megfigyelni. 

A leletanyag a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Múzeumi Szervezeténél kerül végleges elhelyezésre. 
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Munkatársak: Bárdos Nándor, Németh Dániel, 
Szabados György technikusok. 

2Li0. Kiskunhalas, Állatkórház 
( KÖH 72687) 
(Bács-Kiskun megye) Sza 

HERENDI ÜRSOLYA 

A HT-120 jellí lelóbely Harkakötönytó1 mintegy 3 km
re DNy-ra, a Kiskunhalas felé vezető m(íúttól É-ra, az 
Állatkórház elnevezésíí épületegyüttestó1 200 m-re 
É-ra, egy É-D irányú jelentős földháton helyezkedik 
el. A Magyar-Horvát gázvezeték nyomvonalán a Kultu
rális Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársai 2010. 
március 25-31. között több ütemben végeztek feltárást, 
összesen 1803 m2-en. A sárga homokos altalajon 36 
objektum foltja rajzolódott ki. A feltárt 36 stratigráfiai 
egység közül 2 épület, 10 árokrészlet, 10 cölöphely, 10  
gödör és  1 kút volt. A leletanyag alapján 22  objektum 
köthető a szarmata telephez, az ismeretlen korúnak 
meghatározott objektumok száma 14. 

A feltárt két épületmaradvány közül csak az egyik 
esetében látjuk az épület teljes szerkezetét, a másik 
esetben csak egy cölöphelyet tudtunk feltárni. A le
kerekített sarkú, téglalap alakú épületben lesározott, 
tapasztott padlónak vagy bejáratnak nem találtuk 
nyomát. A kisebb-nagyobb méreta hulladéktároló 
gödrök alakja többnyire kerek vagy ovális. Ezek közül 
egy tálszera, sekélyen az altalajba mélyedő és 9 méhkas 
alakú. A kibontott kisebb-nagyobb árokszakaszok több
sége egyenes vonalú, metszetük íves vagy többszörösen 
tagolt. Az ásatás jellegébó1 adódóan az árkok nagyobb 
összefüggéseit nem láthatjuk világosan. Az objektumok 
között szuperpozíciót két esetben tudtunk megfigyelni, 
ami arra utal, hogy a tanyaszera telepet egy rövidebb 
időintervallumban lakták. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Pópity Richárd, Szabó Dénes tech
nikusok. 

2Li 1 .  Kiskunhalas, Felsőszállás 
(Bács-Kiskun megye) Sza. N?, ú 

BENEDEK ANDRÁS 

2010 márciusában megelőző feltárásokat végeztünk a 
Magyar-Horvát gázvezeték nyomvonalára eső régészeti 
leló11elyeken. 

I-IT-1 18 Zh. (KÖI-I 72683) : A lelóbely Kiskunhalas 
belterületétó1 K-re, egy a környezetébó1 kiemelkedő, 
ÉNy-DK irányú magaslaton fekszik. A kivitelezéshez 
kapcsolódó megfigyelés során a 49+800-50+000 km
szelvények között, a 45-80 cm vastag humuszréteg eltá
volítása után objektumfoltok, ill. az 50+000 km-szelvény 
környékén kézzel formált kerámiatöredékek kerültek 
elő. A feltáráshoz kapcsolódóan végzett terepbejárás 

során, rossz látási viszonyok között, az említett km
szelvények között, 20-60x190 m-es felületen újkori és 
egyetlen kézzel formát, valószínlíleg népvándorlás kori 
edénytöredéket találtunk. A lelőhely É-i szélén márci
us 25-30. között végeztünk feltárást. A lehumuszolt 
1070 m2-bó1 420 m2 bizonyult régészetileg pozitívnak. 
A lelónely Ny-i vége 20 m, a K-i szakasza 17  m hosszan 
volt régészeti jelenségekkel fedett, középső szakaszának 
nagy része negatív volt, a magaslat tetején csupán három 
ismeretlen korú gödör helyezkedett el. A nyomvonalon 
16 stratigráfiai egység (11 objektum) foltja rajzolódott ki 
a nyesett felszínen; közülük 1 1  árok, 4 gödör és 1 cölöp
hely volt. Az objektumok betöltése alapján 11  ismeretlen 
korú, 5 biztosan újkori volt. A régészeti jelenségek közül 
a nyomvonal Ny-i szélén három ÉNy-DK irányú árkot 
és egy cölöphelyet, középső részén három kerek alakú, 
ívelten szCTkülő falú gödröt, a K-i szélén két, É-D irányú, 
többtagú árokrendszert tártunk fel. 

HT-1 1 9  Zh. (KÖI-I 72685) : A leló11ely Kiskunhalas 
belterületétől K-re, egy a környezetébó1 kiemelkedő, 
NyÉNy-KDK irányú magaslaton, tájvédelmi körzetben 
fekszik. A március 25-30. között végzett kutatásunk 
során a lehumuszolt 1042 m2-ből 709 m2 bizonyult 
régészetileg pozitívnak. 

A feltárt 51 stratigráfiai egység (35 objektum) közül 
20 gödör, 15 cölöphely, 8 árok, 4 ház, 2 kürtő és 1 kemen
cemaradvány volt. Koruk alapján 32 szarmata, 1 újkori 
és 18 korhatározó leletanyag hiányában ismeretlen korú. 
A lelóbely ÉK-i, nyomvonalba eső szélén került elő az 
egyetlen ÉNy-DK irányú újkori árok, a többi szarmata 
településobjektum egyenletes saraségben helyezkedett 
el. Az egyenesen, vagy ívelten szCTkülő falú, ívelt aljú 
kerítő- és vízelvezető árkok a lelóbely középső részétó1 
a DNy-i végéig folyamatosan jelentkeztek. A lelóbelyet 
DK-i irányból kerítő árok betöltésében, a nyesési szinttó1 
5-10 cm-re, több egyedhez tartozó szarvasmarha váz
részeket bontottunk ki, melyek kb. 3 m hosszan jelent
keztek az árokban. A gödrök általában kerek alakúak, 
faluk egyenesen vagy ívelten bővülő volt, betöltésükbó1 
föként állatcsontok (szarvasmarha, kiskérődző) és kézzel 
formált fedó'khöz vagy fazekakhoz tartozó töredékek, 
kisebb számban korongon készített edénytöredékek ke
rültek elő. Több gödör betöltésében találtunk szilikát- és 
vassalakot. A nyomvonalon 3 Ny-K hossztengelya, tég
lalap alakú, félig földbe mélyített házhelyet is feltártunk, 
melyek egymástól 2-7 m-re helyezkedtek el. A három 
ház közül csak egy esett teljesen a nyomvonalba, mely
nek közepén egy kerek alakú cölöphelyet bontottunk 
ki; alapterülete 9 m2• Egyik házban sem figyeltünk 
meg letaposott járószintet. A lelőhely legjelentősebb 
objektuma egy ÉÉK-DDNy hossztengelya, hosszúkás, 
téglalap alakú, részben letapasztott padlójú, 14,8 m2 
alapterületCT m(íhely volt, melynek É-i és D-i széléhez is 
egy-egy füstölőt építettek. Az épület Ny-i és K-i szélén 
2-2, közepén 1 cölöphelyet találtunk. A füstölők tüzelő
gödrei hosszúkás téglalap alakúak, egyenesen sz(íkülő 
falúak. A füstölőgödrök közül az egyik kerekded, a másik 
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téglalap alakú volt. A tüzelő- és füstölőgödröket egy 66 
és egy 160 cm hosszú, kerek átmetszet(í, a füstölőgödör 
felé enyhén összeszűkülő kürtő kötötte össze. Az emlí
tett m(íhelybó1 többek között egy korongolt, téglaszínlí, 
talpgylírűs, bepecsételt díszítéslí táltöredék is előkerült. 

A házak között egy kemencemaradványt is feltár
tunk, mely a kivitelezés során elpusztult. A feltáráskor 
a sütőfelület alá helyezett edénytöredékeket (kézzel 
formált fazék-, korongolt, téglaszínlí hombár- és táltöre
dékek) egy részét találtuk már csak meg. A táltöredékek 
egy részén furat és festés nyoma látható. Az állatcsontok 
és edénytöredékek mellett őrlő- és fenőkőtöredékek, ill. 
egy agyag játékkorong is előkerült. 

A leletek az elsődleges feldolgozást követően a Bács
Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél 
kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bottyán Katinka, Bedő Valér és Kajtár 
Norbert technikusok. 

GULYÁS GYÖNGYI 

2Li2 .  Kiskunhalas-Felsőszállás, Dong-éri-főcsatorna 
( KÖH 69335) 
( Bács-Kiskun megye) Sza 
A lelóbely Kiskunhalas belterületétó1 K-re, a Dong-éri
főcsatorna D-i partján, a Halasi Gazdaság bekötőútjának 
mindkét oldalán, egy a környezetébó1 alig kiemelkedő, 
ÉNy-DK irányú magaslaton fekszik. A leló11ely K-i részén 
2010. március 8-17. között végeztünk megelőző feltárást, 
a lehumuszolt 1206 m2-bó1 821 m2 bizonyult régészeti
leg pozitívnak. A nyomvonalon 24 stratigráfiai egység 
(17 objektum) foltja rajzolódott ki a nyesett felszínen, 
közülük 15 árok, 8 gödör és egy cölöphely. Három objek
tumból került elő korhatározó leletanyag, de a felszínen 
gylíjtött edénytöredékek alapján feltételezhető, hogy 
az összes régészeti jelenség szarmata kori. A település
objektumok az 53+700-53+950 km-szelvények között 
egyenletes s(írűségben helyezkedtek el. A megelőző 
feltárás során az 53+950-54+ 100 km-szelvények közötti 
terület régészetileg negatív volt. 

A nyomvonalban főként enyhén ívelt vagy szögletes 
alakú, ívelten szlíkülő falú, ívelt aljú kerítő- és vízelve
zető árkok kerültek elő, melyek közül két, 250-300 cm 
széles árok több mint 30 m hosszan esett a feltárási 
területre. A kisebb számban dokumentált gödrök alakja 
általában kerek vagy ovális, faluk egyenesen szlíkülő 
vagy ívelten bővülő, aljuk egyenes vagy ívelt volt. Az ob
jektumok betöltésébó1 állatcsontok és korongolt szürke 
és téglaszín(í edényekhez tartozó töredékek kerültek elő. 

Május 14-20. között a fáklyavezeték É-i, a nyom
vonalhoz közeli 20 m hosszú területén kutattunk, 57 
m2-en. A 60-65 cm között váltakozó humusztakaró alatt 
egy gödröt és két árokrészletet tártunk fel; közülük csak 
az egyikbó1 került elő szarmata leletanyag. 

A lelet.ek a7. elsőclleges feldolgnzftst követően a Rács
Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél 
kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bottyán Katinka, Bedő Valér, Kajtár 
Norbert, Pópity Richárd, Szabó Dénes technikusok. 
A geodéziai felmérést a Meridián Kft. végezte. 

GULYÁS GYÖNGYI - BENEDEK ANDRÁS 

2Li3 .  Kiskunmajsa-Bodoglár, Égető rét 
( KÖH 69379) 
(Bács-Kiskun megye) 1 
A Kiskunmajsához tartozó Bodoglár belterületétől 
DK-re, a Fehértó-Majsai-főcsatorna egyik mellékágát 
kísérő, egykor gyepes, mára feltört területen, közvet
lenül a csatorna D-i partjánál található a HT-19 jelű 
lelóbely, mely DDK-i irányban egy homokhátra fut fel. 
A lelóbelyen 2009. október 2. és november 6. között 
már végeztünk megelőző feltárást a gázszállító-vezeték 
nyomvonalán, akkor szarmata telep- és temetőrészlet 
került elő. A kivitelezéshez kapcsolódó megfigyelés 
során a lelőhelytől D-re azonban újabb objektumok 
foltjai jelentkeztek a sárga homokos altalajban. 2010. 
március 17-én a megelőző feltáráson, az érintett 70 m2 
nagyságú területen, elszórtan 5 ismeretlen korú gödröt 
bontottunk ki és dokumentáltunk. Az objektumok 30-40 
cm vastag humuszréteg eltávolítása után jelentkeztek a 
sárga homokos talajban. A jelenségektó1 É-ra, a 8-10 m 
távolságban 3 m mélyen kiásott csőfektető árok falában 
eltemetett humuszréteget nem figyeltünk meg, így a mé
lyebb rétegekben antropogén érintettség nem várható. 

Munkatársak: Dankó Judit, Czigléczki Tibor, Szöllősi 
Géza ásatási technikusok. 

DEÁK ANDREA 

2Lili.  Kiskunmajsa-Bodoglár, Gyulai-dűlő 1. 
( KÖH 69369) 
(Bács-Kiskun megye) Sza 
A HT-15 jellí lelőhely Bodoglártól mintegy 0,5 km
re DK-re fekszik, a Kiskunmajsa felé vezető mlíúttól 
D-re a Gyulai-dlílő elnevezésű, É-D irányú alacsony 
földháton. A Magyar-Horvát gázvezeték nyomvona
lán 2010. február 8. és március 3. között, a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársai több ütem
ben végeztek megelőző feltárást, összesen 1959 m2-en. 
A sárga, állatjáratokkal erősen átjárt, homokos altalajon 
142 objektum foltja rajzolódott ki. A feltárt 164 stratig
ráfiai egység között 4 épület, 95 gödör, 15 cölöphely, 
4 füstölő, 3 tűzhely, 25 árok és 3 körárok volt, melyek 
mind a szarmata kori telephez tartoztak. A telepen a le
letanyag hiányában ismeretlen korúnak meghatározott 
objektumok száma 15.  

A hulladéktároló gödrök alakja kerek vagy ovális, 
ill. egy esetben szögletes volt. A legtöbb tálszer(í, ritkán 
beöblösödő oldalfalú, sekélyen az altalajba mélyedő volt. 
Nagy számban kerültek elő az ún. méhkas alakú gödrök 
is, mélységük a jelentkezési szinttó1 mérve 45-90 cm 
között mozgott. Betöltésükben a megszokott leletanya
got (kerámiát, patics, állatcsont) találtuk. Három objek-
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tumból került elő terra sigillata töredéke, egy méhkas 
;i l:i kít gödörhó1 pe.dig e.gy üve.ge.dény pe.re.mtöre.déke.i. 
Az árkok kisebb-nagyobb szakaszát bontottuk ki. Három 
esetben figyeltünk meg körárokot, egy esetben pedig 
többosztatú árkot. Az ásatás jellegéből adódóan a feltárt 
részletek alapján az árkok nagyobb összefüggéseit nem 
láthatjuk világosan. 

A telepen előkerült négy házmaradvány közül 
egyetlen esetben tudtuk megfigyelni a teljes szerkezetet, 
a többi alkalommal a részleges feltárás miatt csak egy
egy cölöphelyet tudtunk dokumentálni. Ez utóbbiaknál 
a ház szerkezetére nem derült fény. A négyszög alakú, 
1 6  m2 alapterületű 101-es objektumszámmal jelölt 
ház középtengelyében két cölöphelyet bontottunk ki. 
Lesározott, tapasztott padlónak, külső oszlopsornak 
vagy bejáratnak nem találtuk nyomát. Egy másik épü
let betöltésébó1 került elő a telep egyetlen pecsételt 
kerámia töredéke. 

A leletanyag döntő részét a kézzel és korongon 
formált főző- és tálalóedények töredékei alkották. Ezek 
zömét a gödrök felső rétegéből, a gyakran paticsos, 
kormos omladékrétegbó1 gy(íjtöttük. A szürke koron
golt kerámiára a jól eldolgozott felület volt a jellemző. 
A lelónely legfontosabb lelete egy tegula töredéke, mely 
előkerülésének helye sok kérdést vet fel a szarmata-ró
mai kapcsolatok terén. A 93. objektumból származik a 
telep egyetlen bronztárgya, egy téglalap alakú vékony 
lapocska, melyen több kerek alakú díszítés látható. 
A telep datálását a leletek alapján előzetesen a Kr. u. 
4-5. századra tehetjük. 

A Jeletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Takács Gábor, Nagy Norbert, Pópity 
Richárd, Szabó Dénes technikusok. 

BENEDEK ANDRÁS 

2Li5.  Kiskunmajsa-Bodoglár, Gyulai-dűlő IV. 
(KÖH 69375)  
(Bács-Kiskun megye) Sza 
A lelónely Bodoglár belterületétó1 DK-re, a Kiskunmaj
sa és Tázlár közt futó műút D-i oldalán, a Fehértó
Majsai-főcsatorna egyik mellékágát kísérő gyepes 
területek közt fekszik. A Magyar-Horvát gázvezeték 
nyomvonalán, a lelónely középső részén 2010. február 
15-18. között a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgá
lat munkatársai megelőző feltárást végeztek, összesen 
695 m2-en. A Jelónely ÉK-i hosszabbítása során kide
rült, hogy a HT-17 és a HT-18 lelónelyek összeérnek 
egymással. 

A nyomvonalon 49 stratigráfiai egység (40 objek
tum) foltja rajzolódott ki, közülük 25 gödör, 13 árok, 9 
cölöphely, 1 kemence és 1 sütőfelület alá helyezett cse
répréteg volt. Az objektumok korát tekintve 1 1  szarmata 
és 38 - korhatározó leletanyag hiányában - ismeretlen 
korú (valószínűleg szarmata). 

A településobjektumok a nyomvonal területén 
változó síírííséghe.n he.lye.zke.dte.k e.l. Töhh ÉNy-DK és 
É-D irányú egyenes vonalú, valószín(íleg vízelvezető és 
egy félköríves kerítőárok is eló'került. Az árkok között 
kerek alakú, ívelten vagy egyenesen bővülő falú gödrö
ket figyeltünk meg. A lelónely D-i és középső részén, 
egymástól kb. 100 m-re, felszín fölé épített, faszerkezetes 
épületek cölöphelyeit dokumentáltuk, melyek egy sorba, 
egymástól egyenlő távolságra helyezkedtek el. Feltár
tunk egy É-D hossztengelyű, kerek alakú, kisméretű 
szabadtéri kemencét is, mely egy lekerekített sarkú 
téglalap alakú gödör rövidebb széléhez illeszkedett. Az 
építményt É-i és D-i oldalról egy-egy kerítőárok hatá
rolta. A kemence sütőfelülete alá a jobb hőmegtartás 
érdekében edénytöredékeket helyeztek. 

Az objektumok betöltésébó1 nagyon kevés lelet
anyag került elő, melyek között egyaránt megtalálhatóak 
a korongolt és a kézzel formált darabok. A szabadtéri 
kemencébó1 egy bikónikus orsógomb, több gödörbó1 
pedig terra sigillata töredék is felszínre került. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bottyán Katinka, Császi Dávid, Mol
nár Zsolt technikusok; Weisz Attila geodéta. 

GULYÁS GYÖNGYI 

2Li6.  Kiskunmajsa, Jonathán Tsz, bekötőút 
( KÖH 6Li802) 
( Bács-Kiskun megye) Sza 
A lelőhely a Kiskunmajsához tartozó Bodoglártól 
mintegy 2,5 km-re D-re, a tsz felé vezető műúttól 
ugyancsak D-re, egy ÉK-DNy irányú földháton fekszik. 
A Magyar-Horvát gázvezeték nyomvonalára eső HT-21 
jelű lelónelyen 2010. március 5-17. között a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársai több ütem
ben végeztek megelőző feltárást, összesen 1482 m2-en. 
A sárga homokos altalajon 23 objektum foltja rajzolódott 
ki. A feltárt 25 stratigráfiai egység közül 1 2  gödör, 1 
cölöphely, 8 árok és 2 kerítőárok volt. Négy objektum 
a szarmata, kettő az újkori telephez tartozott, a lelet
anyag hiányában ismeretlen korúnak meghatározott 
objektumok száma 17.  

A feltárt kisebb-nagyobb méretű hulladéktároló 
gödrök alakja többnyire kerek vagy ovális volt. Hat 
tálszerű, sekélyen az altalajba mélyedő, míg a másik 
hat méhkas alakú volt. Az árkoknak kisebb-nagyobb 
szakaszát bontottuk ki, többségük egyenes vonalú, íves 
metszetű. Az ásatás jellegébó1 adódóan a feltárt részletek 
alapján nagyobb összefüggéseiket nem láthatjuk világo
san, a különböző méret(í és alakú árkoknak bizonyára 
más és más rendeltetése volt. 

Újkori megtelepedés nyomaira a terület ÉK-i részén 
bukkantunk, melyet két egymás mellett párhuzamos:in 
futó árok képviselt. Az objektumok között szuperpozíciót 
egy esetben tudtunk megfigyelni, ami arra utal, hogy 
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a tanyaszerű telepet egy rövidebb időintervallumban 
lakták. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Pópity Richárd, Szabó Dénes tech
nikusok. 

2'-17.  Kisnána, vár 
( KÖH 2 5665)  
(Heves megye) Á, Kk 

BENEDEK ANDRÁS 

Kisnána középkori várában a helyreállítási munká
latokat megelőző feltárások két ütemben zajlottak le 
2010-ben. Az ásatások első ütemét május 3-27. és júni
us 28. - július 10. között az ELTE Régészettudományi 
Intézete végezte. (Az illusztrációlwt lásd a leövetleező 
oldalalwn!) A korábbi ásatások4 - elsősorban Pámer Nóra 
1 962-1966. évi kutatásai - már lényegében tisztázták a 
teljes alaprajzot, azonban az utolsó periódust megelőző 
rétegek és jelenségek számos helyen érintetlenül marad
tak. A 2010. évi tavaszi-nyári ásatások szelvényei két 
területen pontosították eddigi ismereteinket. 

A várudvar 

A leletmentes altalaj agyagos-homokos rétegét több 
szelvényben is elértük. A legkorábbi, emberi jelenlétre 
utaló jelenségeket a 2010/IV szelvényben lehetett meg
figyelni. Itt egy közel egyenes oldalfalú beásás Ny-i fele, 
valamint három cölöplyuk került elő. A beásás betöltése 
faszenes rögöket és állatcsontokat is tartalmazott, kerá
miatöredékeket azonban nem. Így e jelenségek Árpád
kori vagy Árpád-kor előtti keltezését csak a felettük 
húzódó fekete réteg határozta meg. A fekete réteg a 
várdomb egész területén - megfelelő mélységet elérve 
- jelentkezett, s a korábbi ásatások metszetrajzain is 

4 Az első régészeti jelleg(í kutatásokra lásd: CSÁNYI K.-Lux G.: 
Nána vár romjai. (A m. kir. József Nádor Műegyetem Középkori 
Építészeti tanszékének közleményei 11.) Technika 1941/2, 81-85. 
Az 196o·as években végzett ásatások fontosabb közleményei: 
PÁMER N.: A kisnánai vár feltárása. Magyar Műemlékvédelem 
196r68. (1970) 295-313.; SZABÓ J. Gv.: Gótikus pánaövek a kisná
nai vár temetőjébó1. Az Egri Múzeum Évkönyve VIIHX. (1972) 
5r88.; PÁMER N.: Kisnána. ln: Várépítészetünk. Szerkesztette: 
Gerő L. Budapest, 1975. 182-189.; PÁMER N.: Kisnána. Vár. ln: 
Heves megye m(íemlékei. Ill. Szerkesztette Dercsényi 0.-Voit 
P. (Magyarország Mííemléki Topográfiája IX.) Budapest, 1978. 
358-363.; PÁMER N.: Kisnána, várrom. (Tájak Korok Múzeumok 
Kiskönyvtára 581) J-I.n., é.n. (Budapest, 1998.). Pámer Nóra 
megállapításainak, értelmezéseinek kritikáját, a vár történeté· 
nek új szempontú megközelítését lásd: VrnÁGOs, G.: The Social 
Archaeology of Residential Sites. Hungarian Noble Residences 
and their Social Context in the Thirteenth through to the Six· 
teench Century. (Archaeolingua Central European Series 3.) 
2006.; NovÁKI Gv.-BARÁZ Cs.-DÉNES J.-FELD !.-SÁRKÖZY S.: Heves 
megye várai az őskortól a kuruc korig. Szerkesztette: Sárközy S. 
Budapest - Eger, 2009. A 2008. évi, kis felületű „ásatásokra" lásd: 
littp:l/www.egri1orte11esz.liu honlap. 

egyértelm(íen azonosítható az agyagos-homokos altalaj 
fölött. Ebbe a rétegbe ásták bele a 2010. évi ásatások so
rán feltárt egyetlen sírt a 2010/II szelvény K-i végében, a 
templom É-i, ÉNy-i oldalán. A sírt melléklete (két darab 
bordázott, S-végű karikaékszer) az Árpád-korra keltezi. 
A viszonylag vastag fekete réteg meglehetősen kevés 
leletanyagot tartalmazott. Csigavonaldíszes, fenékbélye
ges edénytöredékei megerősítik az Árpád-kori keltezést, 
bár a réteg felszínén és felszíne alól 14. századi jelleg(í 
edénytöredékek (gyorskorongolt, vékony falú fehérke
rámia töredékei) is eló'kerültek. A leletanyag mennyiségi 
növekedése a fekete réteg felett már a kisnánai nemesi 
rezidencia többszakaszos kialakulását jelzi. 

Közvetlenül a fekete réteg felszínén jelentkezett a 
2010/XIV szelvényben az ún. É-i palota DNy-i helyisé
gének építési szintje egy habarcskifolyás formájában. 
A szelvény D-i felében ugyanezen a szinten kő- és 
téglatörmelékbó1 kialakított jellegzetes járószint mu
tatkozott, melynek egykori kiterjedését nem ismerjük, 
további maradványait csak a 2010/I szelvény közepén 
lehetett többé-kevésbé felismerni. A fekete réteg és a 
néhol jelentkező köves járószint fölött a várudvar több 
szelvényében megfigyelhettünk egy késóbbi, tömör, 
sárga agyagos járószintet. Ez a járószint nem más, mint 
a belső várfal és az azzal egybeépült belső kaputorony 
építési szintje, ugyanis felszínén jól azonosíthatóan meg
maradt a várfal építésének habarcskifolyása a 2010/III 
szelvényben. A rétegtani megfigyelések tehát összhang
ban állnak azzal az építéstörténeti renddel, melyet már 
Pámer Nóra felvázolt a pénzleletek és falcsatlakozások 
alapján: az 1430-as évek körül felépült a szabadon álló 
ún. É-i palota, majd egy következő szakaszban (felte
hetó1eg 1445 előtt) elkészült a belső kaputorony és a 
belső várfal, mely a korábbi épületeket (a templomot 
és az ún. É-i palotát) magába foglalta. Buzás Gergely 
megfigyelése szerint a belső kaputorony két szakasz
ban épülhetett meg - ezt megerősítheti, hogy a 2010/ 
III szelvény egyik felsó'bb rétegének felszínén talán 
egy újabb építési szintre utaló habarcsrögök, vékony 
habarcsos foltok jelentkeztek. Ezzel kapcsolható össze 
a 2010/VI szelvényben hasonló rétegtani helyzetben 
megfigyelt, jóval vastagabb, határozottabb habarcsos 
réteg is. Mindkét szelvényben feltártunk a habarcsos 
rétegekkel egykorú cölöplyukakat is, melyek az egykori 
építési állványzatra utalhatnak. 

A vár átalakításainak egyik utolsó lépése lehetett 
a várudvar alatti nagyméretű pince kiépítése.5 Ásatási 
megfigyeléseink igazolták, hogy a pince helyét a várud
varról mélyítették le, s az így keletkezett gödör oldalai
hoz közvetlenül építették hozzá a pincefalakat. A pince 
kialakítása után - vagy néhány évtizeddel késóbb - egy 
agyagos réteget terítettek el a várudvar teljes felületén, 

5 PÁMER N.: A kisnánai vár feltárása. Magyar Műemlékvédelem 
1967-68. (1970) 308. 
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feltehetően a 16. századi köves udvarburkolat lefekte
tése céljából. 

A délnyugati épület és környezete 

A pinceszintben megmaradt épület belsejében közel 
teljes felületű feltárást végeztünk - leszámítva azt a D-i 
szakaszt, melyet a külső várfal felépítésekor választottak 
le. Az ásatási megfigyelések alapján az építkezések kez
detén egy mesterséges 'teraszt' alakítottak ki a várdomb 
DNy-i lejtőjén. Az agyagos altalajba vágott vízszintes 
felületen figyeltük meg az épület legelső korszakához 
tartozó jelenségeket: cölöp- és karólyukakat, továbbá egy 
átégett paticsos felszín cca. 60x50 cm-es maradványát. 
A jelenségek távolabbi következtetésekre nem adtak 
módot. Az altalaj feletti legkorábbi rétegbó1 csak kevés 
13-14. századi edénytöredék (köztük egy vörös, tál ala
kú kályhaszem töredéke) került elő - ez a mennyiség 
megalapozott keltezést nem tesz lehetővé. 

Az épület egy késóbbi átalakítása során a pincét 
fapadlóval burkolták. A fapadló maradványait azzal a 
vörösesbarna, néhol fakorhadékos réteggel lehetett azo
nosítani, mely a pince teljes felületén egységesen (bár 
eltérő vastagságban) jelentkezett. Ehhez az átalakításhoz 
lehet kötni a K-i ajtónyílás küszöbszintjének megeme
lését is - maga az ajtónyílás ugyanis megfigyeléseink 
szerint az épület legelső korszakával egykorú. A fapadló 
vörösesbarna rétege már értékelhető mennyiségű lelet
anyagot - köztük mázas és mázatlan edénytöredékeket, 
kályhaszemeket és kályhacsempéket - tartalmazott. 

Feltehetó1eg a vár megerősítésére irányultak azok a 
munkálatok, melyek során a DNy-i épület pinceszintjét 
feltöltötték, emelt földszintjét pedig elbontották. A fa
padló maradványai felett húzódó feltöltési rétegeket 
rendkívüli leletgazdagság jellemzi. A 15-16. századi le
letanyag alapján a rétegek valószínlíleg egyazon feltöltési 
szakasz emlékei. A rétegekbó1 különböző kőfaragványok 
is előkerültek, melyek bizonyos szerkezetek pusztulására, 
ill. elbontására utalnak. Két töredéket egyértelműen a vár 
együttesébe befoglalt templom szentélyéhez lehet kötni, 
egy csigalépcső foka és egy további, kisebb méretű töre
dék eredeti helye pedig ismeretlen. A feltöltési rétegek 
alján helyezkedett el egy légfűtő-berendezés fedköve. 
Az egykori fűtóbcrcndezés legvalószínú'bb helye maga 
a DNy-i épület. A pince Ny-i falához belülró1 hozzáépí
tett, cca. 2,7x2,7 m-es négyzetes építmény a berendezés 
kemencéje lehetett. Az építményró1 azonban (a korábbi 
kutatások miatt) újabb, az elképzelést megerősítő vagy 
cáfoló megfigyeléseket nem tudtunk tenni. A feltöltési 
rétegek igen sok téglát és kisebb-nagyobb görgetegkövet 
is tartalmaztak, ezek egy része talán az elbontott légfütő
berendezésbó1 származik. 

A feltöltésben a fentieken kívül megfigyeltünk ge
renda- és egyéb famaradványokat, valamint meszelés 
nyomát mutató, sima felületű agyagrögöket is. Ezek 
egy könnyűszerkezetes favázas építmény elbontására 
utalhatnak - talán éppen az épület pinceszintje feletti 
emelt földszintbó1. A feltöltés leletanyaga keltezi azt a 

� . . .  � • • • •  
Leletek a délnyugati épület 

1 5 .  század végi - 1 6. század eleji feltöltési rétegéből: 
pártázatos párkányelem. mérműves kályhacsempe és 

tányérka alakú kályhaszem töredékei 

K-Ny irányú, az épületet átmetsző falat is, mely a külső 
várfal épületen belüli szakaszaként jelent meg. A falat 
a legalsó, vastag agyagos feltöltési rétegre állították rá. 
A pinceszint feltöltésével, az emelt földszint elbontásá
val az épület végleg elvesztette korábbi szerepét. 

A pince belső terén kívül az épület É-i oldalán, egy 
8,5x5 m-es területen nyitottunk 3 szelvényt. Ásatási 
megfigyeléseinket itt jelentősen korlátozták a korábbi 
kutatások. A 2010/VII C szelvény É-i végében egy K-Ny 
irányú kettős cölöplyuksor részlete került elő. A jelenség 
megbízható keltezését meghiúsítja Pámer Nóra egyik 
itt kijelölt kutatóárka, mely a cölöplyukak indulásának 
szintjét teljesen elpusztította. Ugyanebben a szelvény
ben tártuk fel azt a kb. 70x60 cm keresztmetszetű, 
kóbó1 falazott pillért, mely már a korábbi kutatásokból 
is ismert volt. A kőpillér pontosan az épület K-i falának 
vonalában található, elhelyezkedése alapján tehát igen 
valószínű, hogy eredetileg egy az épülethez kapcsolódó 
szerkezet részét képezte. 

Munkatársak: Gulyás Bence, Havasy Orsolya, Polgár 
Balázs, Szalai Emese, Varga Emese és Vargha Mária 
régészek, ill. régészhallgatók. 

FELD ISTVÁN - GIBER MIHÁLY - MORDOVIN MAXIM -
NAGY SZABOLCS BALÁZS 
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2-48. Kistokaj, 3. sz. főút K-i oldala 
(KÖH 73989) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő 
2010. júliusban Miskolc belterületén, valamint a 3. sz. 
főút mentén Kistokaj és Mályi közigazgatási területén 
terepbejárást végeztem a tervezett távhővezeték nyom
vonalán, mely terület jelentős része a beépítettség, ill. 
a növényi fedettség miatt nem volt terepbejárással 
vizsgálható. 

Kistokaj közigazgatási területén, a Kórház-tanyától 
400 m-re D-re, közvetlenül a 3. sz. főút K-i oldalán egy 
alacsony domb K-i lejtőjén szórványosan őskori kerámia
töredékek kerültek elő egy kb. 100x100 m-es területen. 
A lelóbely nagyobb területre terjed ki, határainak meg
állapítása nem volt lehetséges. 

KOVÁCS FERENC 

2-49. Kisvarsány, Körtélyes-gáttól keletre 
(KÖH 3-4856) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Ő 
2010. november 24-én helyszíni szemlét végeztünk a 
változással érintett lelóbelyen, melynek körülményei 
nem voltak ideálisak. Ennek ellenére a leendő árvédelmi 
töltés nyomvonalán egy régészeti lelóbelyet sikerült 
regisztrálnunk. 

A terület a Hosszú-tói-csatorna É-D-i irányú sza
kaszának Ny-i oldala és a Körtélyes nevű határrészben 
futó gát között helyezkedik el. Itt egy É-D irányú, a 
környezetébó1 kissé kiemelkedő dombháton a sarjadó 
őszi vetésben őskori kerámiát gyűjtöttünk. 

Az 1993-as terepbejárás során már gy(íjtöttek itt 
őskori és Árpád-kori cserepeket. Akkor azonban a domb 
jelentős részét gazos kukorica borította. A leló'hely teljes 
kiterjedését csak most sikerült tisztázni. 

Munkatárs: Bocz Péter. 

2 50. Kokad, Legelő-dűlő 
( KÖH 626 1 2 )  
(Hajdú-Bihar megye) U ,  A 

JAKAB ATTILA 

A MOL Nyrt. Létavértes mező termelésbe állítása és a 
Léta-1 .  jelű csomóponti kútkörzetbe történő bekötése, 
valamint a Léta-ÉT-1 .  sz. gáztermelő kútkörzet beru
házása többek között érintette a MOL 3. jelű régészeti 
leló'helyet is. 

A feltárások első üteme 2009 őszén folyt, akkor 17  
objektumot bontottunk ki, melyekhez 25  stratigráfiai 
egységet rendeltünk. A második ütemben, 2010. március 
22-26. között a 6 m-es sáv szélső 2-2 méterét vizsgál
tuk. Munkánk során összesen 3 1  objektumot tártunk 
fel, melyekhez 49 stratigráfiai egységet rendeltünk. 
A feltárt terület 975 m2, ebbó1 régészeti objektummal 
fedett 818 m2 volt. 

Előkerült 2 avar kori kerítőárok, 3 neolit korú (alföl
di vonaldíszes kultúra) cölöphely (melyek feltehetően 

egy cölöpszerkezetű épület maradványai), 8 neolit 
korú gödör, 5 bizonytalan korú objektum, 8 objektum 
bizonyult természetes jelenségnek. 

Egy nagyméretlí neolit gödörbó1 2 obszidiángumó 
került elő. Ez a nyersanyag és a 19/27 sz. kútból előkerült 
obszidiánszilánkok arra engednek következtetni, hogy a 
közelben kőeszközkészítő m(íhely lehetett. 

A térinformatikai méréseket és a lelóbelyek digitális 
feldolgozását az Archeodata 1998. Bt. végezte. 

2 5 1 .  Komádi, Közös-liget 2 .  
( KÖH 32-400) 
(Hajdú-Bihar megye) B, H, Á 

SzELEKovszKY MÁRTA 

A MOL Nyrt. Zsadány-É-1 jelű kúthoz csatlakozó gázve
zetékek nyomvonalán 2008 februárja és júliusa között 
több régészeti lelóbelyen folyt megelőző feltárás a Déri 
Múzeum régészeinek vezetésével. Itt bronzkori és római 
császárkori (szarmata) település felszíni nyomait és egy 
10- 1 1 .  századi temető 9 sírját sikerült dokumentálni 
(de ekkor még csak Árpád-kori sírokat észleltünk). 
A gázvezeték védőövezetében kb. 6 m széles sávban dol
gozhattunk. A feltárt felszínen lokalizáltuk a temető D-i 
szélét. Még ugyanabban az évben tervásatás keretében 
még 25 temetkezést tárhatunk fel. Ugyanekkor kuta
tóárkokat húztunk különböző irányban, megpróbálva 
feltérképezni a temető egészét. 

A lelóbely egy ÉNy-DK irányú dombhát D-i részén 
helyezkedik el, melyet D-ró1 egy csatorna határol. 

2010. július 26. és augusztus 19. között újabb terv
ásatás folyamán összesen 102 objektumot tártunk fel, 
ahol már megjelentek a 10. századi temetkezések is. 

A bronzkori felszíni település 18 különböző méret(í 
gödrének és árkának a leletanyaga kerámiadarabok, 
állatcsontok, tlízikutyák, hálónehezékek és paticsdara
bok voltak. 

A 83 sír túlnyomó többsége esetében a humusz 
eltávolítása után a sírfoltokat jól meg tudtuk figyelni. 
A sírok jó része egyszerű, megfelelő méret(í, lekerekített 
sarkú téglalap alakú aknasír. Néhány kivétel is előfor
dult: a halott testmagasságához képest a megásott gödör 
kisméretlí, nagyon sz(ík gödörbe alig fért bele a halott. 
Koporsós temetkezést csak egyetlen egy esetben, több 
esetben viszont a halott lepelbe csavarását figyeltem 
meg. Általában nyújtott, háton fekvő helyzetben tették 
a halottat a sírba, a karok elhelyezkedése több variációt 
mutat, a lábak egy-két esetben hajlítva voltak. Megfi
gyelhető volt a koponya jobbra vagy balra fordítása. Két 
esetben a koponya a váz mellett bolygatott helyzetben 
feküdt. A temetóben a Ny-K tájolás a jellemző, melyet 
5 esetben figyeltem meg, az É-ra a 10. századi, míg D-re 
a 1 1  századi temetkezésekre jellemző az eltérés. 

A sírok kb. 35%-a melléklet nélküli. A temetóben 
részleges lovas temetkezést 2 sírban, míg jelképest 4 
sírban dokumentáltam. Az egyik fiatal egyed teljes 
bronz övkészlettel és mellkasán egy kődarabbal volt 
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eltemetve. Különböző használati és készségtárgyakat 
helyeztek a sírba: tegezek, íjak, nyílhegyek, kengyelek, 
zablák, S-végű és sima hajkarikák, gyűrűk, karperecek, 
gyöngyök, veretek (rombusz, csüngős, kerek, szív, levél, 
bagolyfejes), övcsat, torquesek, fülesgombok, csörgők, 
kések, árak, tű, kova, tojás és ételmelléklet. A temetke
zések nagy része a 11 .  századra datálható, a keltezést 
megkönnyítette az a 31 db pénz, mely 1. (Szent) István 
és 1. (Szent) László idejében készült. 

A temető valószínfüeg egy szabad harcosokból 
(íjász) álló család temetője. További kutatás szükséges 
még a temető K-i részének lezárására. 

2 52 .  Komárom, Mártírok útja 
( KÖH 65802) 
(Komárom-Esztergom megye) Ró 

KOLOZSI BARBARA 

A komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE BTK 
Ókori Régészeti Tanszékének munkatársai 2009. június 
22. és július 24. között megelőző feltárást folytattak a 
régi Gyermekváros és a MOL-benzinkút közötti területen 
(811/6, 811/12, 815/2 hrsz.), áruház építkezése előtt.6 

Az áruház építkezése 2010 nyarán kezdődött meg, 
ezzel párhuzamosan két kisebb, 2009-ben technikai okok 
miatt fel nem tárt felület humuszolására, s az egyik felü
let megelőző feltárására is sor került. A 120 m2 nagyságú 
útfelületen 4 szórt hamvas sírt lokalizáltunk és tártunk 
fel 2010. július 4-6-án. Az egyik sírt két darabba tört 
kó1appal fedték és három oldalról, U-alakban, szárazon 
rakott kövekbó1 készült kerítőfallal övezték. A sírokból 
kerámiatöredékek, illatszeres üvegek, mécsestöredékek 
és egy bronztárgy került elő. 

BORHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EMESE - DÉVAI KATA 

2 53 .  Komárom, Műszerész utca 
( KÖH 527 1 6) 
(Komárom-Esztergom megye) Ró 
A komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE BTK 
Ókori Régészeti Tanszékének munkatársai 2010. július 
12-22. között a MOL-lakótelepen, a Műszerész utca mel
letti parkban építendő játszótér területének megelőző 
feltárását végezték el. A terület a római kori Brigetio 
legiotáborának retentura része, amely 1992 óta régészeti 
védelem alatt áll. 

A megelőző feltárás során, a játszóvárak alapjaihoz 
szükséges nagy átmérőjű fúrások által érintett területen 
összesen 5 árkot (két 5x1 m-es K-Ny és három ezekre 
meró1eges és velük összefüggő, 4x1 m-es É-D irányút) 
nyitottunk, valamint a hinták alapját (összesen 3 helyen) 
megszondáztuk. 

6 RégKutM 2009. Budapest, 2010. 248-249. 

A terület É-i részén csak újkori bolygatást talál
tunk, a D-i részén azonban a római kori legiotábor több 
periódusban jelentkező épületmaradványai, pl. falak, 
tegulás omladékok és hozzájuk kapcsolódó járószintek 
jelentkeztek. Itt az árkokra a jelenségek tisztázása miatt 
több helyen rá is kellett bontanunk. Ezekbó1 az árkokból 
gazdag leletanyag (kerámia, fémek, faragott kövek stb.) 
került elő. 

A D-i árokrendszer Ny-i végében ÉK-DNy-i irányban 
vízszintesen rakott tegulákat, alatta pedig sóderes, laza 
sárga betöltést találtunk. Keleti oldalát több (kb. 38 cm
es) szakaszból álló habarcsos, meszes padkából rakták 
ki, Ny-i oldalát szintén mészrögökbó1 álló padka alkotta. 
Alján mészrögök voltak. A mintegy 3 m hosszan nyomon 
követhető jelenség valószínűleg csatorna, vagy vízvezeték 
lehetett, amelynek tetejét a vízszintesen rakott tegulákkal 
fedték. A K-i oldalán lévő padka mellett két kisméretű, 
10x10 cm-es faragott kőoszlop került elő egy sorban, 
ezeken feküdt egy 63x52x15 cm nagyságú faragott kó1ap. 

Ugyancsak a feltételezett csatorna, vagy vízvezeték 
K-i oldalának É-i részén masszív ÉK-DNy irányú falsza
kaszt találtunk, amely a metszetfalban folytatódott. Az 
árok K-i felén (és így a jelenségtó1 K-re) szintén ÉK-DNy 
irányú masszív, habarcsos, köves falszakaszt találtunk. 
A fal D felé a metszetfalban folytatódott, É-i folytatásá
ban azonban csak falkiszedés nyomait tudtuk rögzíteni. 

Munkatárs: Bózsa Anikó régész. 
BORHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EMESE - DÉVAI KATA 

2 5Lt .  Komárom-Szőny, MOL-bázistelep 
(KÖH 52725 )  
( Komárom-Esztergom megye) Ró 
A komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE BTK 
Ókori Régészeti Tanszékének munkatársai 2010. április 
19. és július 14. között megelőző feltárást végeztek az 
egykori MOL-bázistelep Ny-i szomszédságában fekvő 
egykori tsz-földeken, ill. a sportpályáktól K-re fekvő terü
leten. Mindkét rész 1993 óta régészeti védettséget élvez, 
mivel a területeken Brigetio késő római temetője, ill. a 
katonaváros és a villatelepülés építményei találhatók. 

A MOL-sportpályától K-re, a Budapest-Komárom 
vasút pályavonalától É-ra, az ún. 2. sz. mintavételi állomás 
(0403/23, 0403/29 hrsz.) területén padlófütés-rendszer 
és kőfal került elő, ezek nagyobb részét megtartottuk. 

Az ÁFOR-kút melletti kiskertek területén (0301/43 
hrsz.), az ún. 1. sz. mintavételi állomás helyén leletanya
got, régészeti jelenséget nem találtunk. 

A tartályparktól Ny-ra, az egykori tsz-földeken, a mo
nitoring kutak, ill. az azokat összekötő árkok (0301/47-54 
hrsz.) területén 2009 novemberében kutattunk és az 
akkor kijelölt 14 kútból egynek a fúrását az 1 ,2 m mélyen 
jelentkező, jó megtartású római kori terrazzopadló miatt 
nem engedélyeztük. A terület egy magaslaton van, ezért 
már korábban is valószínűsítettük, hogy épület lehet 
rajta. A monitoring kutakból és az összekötő árkokból 
azonban az itt lévő késő római temetó'höz tartozó sírok 
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(2 szarkofág és 4 téglasír), valamint a katonaváros számos 
építészeti maradványa került elő. 

Az 1 .  sz., nagyméret(í, É-D tájolású, 8 kőelembó1 
álló szarkofágban egy kifejlett nőstény juh csontvázát 
találtuk. 

A 2. sz., kisméretű, ÉK-DNy tájolású, 3 kőelemből 
álló szarkofág rabolt volt, csak összedobált emberi csont
maradványokat találtunk benne. 

Az 1 .  sz. téglasír DNy-ÉK tájolású volt, benne egy 
női csontvázzal. A sírban a bordák között kisméret(í 
üveggyöngyöt, a jobb alkaron bronz karperecet, a bal alka
ron a könyöknél három csont karperecet találtunk. A bal 
kéz egyik ujján egy sima bronzgyi'.ír(ít, a másikon hármat 
találtunk: az egyik karika alakú volt, a másikat eredetileg 
gemmával díszítették, de a gemma már hiányzott beló1e, 
a harmadikat pedig kerek fejlappal díszítették. 

A 2. sz. téglasír bolygatott volt, melléklet nélküli 
csontvázzal. 

A 3. sz. téglasír bolygatott volt, benne gyermek 
csontvázát és mellékletként a bal felkaron két bronz 
karkötőt találtunk. 

A 4. sz. téglasírban rossz megtartású csontvázat, 
mellékletként a Kr. u. 4. sz. végére, 5. sz. elejére kel
tezhető kannelurázott test(í üvegpalackot, üvegpohár 
töredékét, négy bronz karperecet, egy csont karperec 
töredékét, egy érmet, egy amulettet és üveggyöngyöket 
találtunk. Eló'került a fentieken kívül egy bolygatott, 
melléklet nélküli földsír is. 

A területen a brigetiói katonavároshoz tartozó épü
letmaradványok, terrazzopadlók, falak, tetőomladékok, 
sóderes járószintek kerültek elő. 

A MOL-bázistelepnek a tsz-földekhez közeli terüle
tén (5408/4 hrsz.) a meglévő rendszerre történő ráköté
sek valósultak meg. Itt, mivel csak kis mélységű árkok 
készültek, számottevő régészeti jelenség nem került elő. 

BORllY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EMESE - DÉVAI KATA -
SEY NIKOLETTA 

2 55. Komárom-Szőny, Vásártér 
( KÖH 527 1 6, 52725)  
Komárom-Esztergom megye) Ró 
2010. június 28. és július 23. között folytattuk az ELTE 
BTK Ókori Régészeti Tanszéke és a komáromi Klapka 
György Múzeum együttműködésében, Komárom város 
Önkormányzatának és a Nemzeti Kulturális Alapnak az 
anyagi támogatásával a tervásatásokat. 

A feltárások célja az 1992 óta folyamatosan kutatott 
városnegyed utcarendszerének, valamint közműháló
zatának, ezen belül is csatornarendszerének kutatása 
volt. Ennek érdekében 2010-ben összesen 172 m2-nyi 
felületen 11  szelvényt nyitottunk (hatot az utcahálózat; 
ötöt a csatornahálózat kutatásához). 

Utcahálózat 

Az 1. insulát K feló1 határoló utca É-i szakaszát két szel
vényben sikerült megfognunk Q14 és J15). Megállapítot-

tuk, hogy az utolsó fázisában tegulatörmelékbó1 készített 
alapozásra kó1apokkal burkolt felületű utcát két oldalról 
agyagalapozású járda szegélyezte, amelyet kó1apok bur
koltak. A J14 és a ]15 szelvények D-i részében 4x2 m-es 
felületben az útfelületet, és a „járdákat" átvágtuk, és az 
út különböző felületeit/jelenségeit különítettük el egy
mástól. Megfigyeltük, hogy az útfelületet többszörösen 
megújították, a megsüppedt, egyenetlen részeket sittel, 
tegulatörmelékkel, sóderrel kijavították („kikátyúzták"). 
Ezek kibontása után egymással párhuzamosan futó ke
réknyompárt sikerült megfigyelnünk mindkét szelvény
ben. A J14 szelvény K-i felében sárga agyagfelületben az 
út és a járda agyagalapozását sikerült megfigyelnünk. Az 
utat K feló1 mindkét szelvényben É-D irányú falkiszedés 
határolta, amelynek egyes szakaszait nehezen lehetett 
csak megfigyelni. Az utcát Ny-i oldalon szintén É-D irá
nyú falkiszedés határolta, amelynek alapozási árka alatt 
az átvágást követően - az 114 és 115 szelvényben átvágva 
egy vályogfalú épület maradványaira bukkantunk. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az utca vo
nalvezetését mintegy 20 m hosszúságban 2009 és 2010 
folyamán sikerült meghatároznunk. Új elem az előző évi 
megfigyelésekhez képest a kó1apokkal burkolt, agyagala
pozású járda, valamint a keréknyomok kibontása. Az ez 
évi feltárások fényében elmondható, hogy az utca való
ban egy insulát határolt K-ró1, hiszen az utca K-i oldalán 
újabb lakóházak Ny-i zárófala és a K14 szelvényben az 
épület agyagra rakott tegulás alapozású padlója jelentke
zett, ami a római kori város további kiterjedésének immár 
városszerkezetben történő kutatását teszi majd lehetővé. 
A K14 szelvénytó1 D-re elhelyezkedő szelvényben (K15) 
érdekes módon a jelentős mélyülések ellenére sem sike
rült járószintet és falakat elkülönítenünk. 

Csatornarendszer 

Az 5 egybenyitott szelvényben (K16, K17, K1 7; L17, L18) 
egymásba átnyúló, folytatódó, egymással összefüggő je
lenségeket, objektumokat figyeltünk meg. Összességében 
megállapíthatjuk, hogy a fő- és mellékágakból álló csator
narendszer a II. insula első, általunk ismert épületének 
sóderes alapozású, kövezett udvara alatt helyezkedett 
el, és a 10%-os lejtésnek köszönhetően, a gravitációt 
kihasználva az épület D-i (záró?)falán át vezette el a 
szennyvizet az épületen kívüli, jelenlegi ismereteink 
szerint beépítetlen részre. A rétegek elhelyezkedésébó1 
sejthető, hogy a terület ezen a részen erőteljesen lejtett. 

Munkatársak: Dr. Bartus Dávid régész; Bózsa Anikó, 
Dévai Kata, Hoppá! Krisztina, Juhász Lajos PhD-ösztön
díjas régészek, Sey Nikoletta (ELTE BTK Ókori Régészeti 
Tanszék); Benes Anita, Benyó Veronika, Borsos Adrienn, 
Burucs Julianna, Csikó Anna, Delbó Gabriella, Farkas 
Ágnes, Farkas István Gergő, Harsányi Richárd, Huszta 
Henrietta, Károly Ildikó, Kis Zita, Mohácsi Borbála, 
Mosoni Molki, Nagy Alexandra, Nagy Anna, Nyerges 
Anita, Orosz Adrienn, Paukovics Gergő, Sáró Csilla, 
Simon Bence, Süvegh Eszter, Szabadváry Tamás, Szabó 
Annamária, Szórádi Zsófia, Toronyi Alexandra, Varga 
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Anna, Vöő Gergely, Ölveczky Balázs egyetemi hallgatók 
és Kántor Zsófia. 

BORHY LÁSZLÓ - SZÁMADÓ EMESE 

2 56. Komlóska, Pusztavár 
(KÖH 1 6Li 5 1 )  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
Az első régészeti kutatásokat követően egy évtizeddel, 
2010-ben megkezdődhettek Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye egyik korai, archaikus formájában fennmaradt 
kővárának állagvédelmi, romkonzerválási munkái. Az 
erre kijelölt D-i várfalszakasz régészeti kutatására 2010 
júliusában és augusztusában került sor. 

Egyik célunk a még felszín fölé emelkedő fal felü
letének és tetejének megtisztítása volt a rátelepedett 
növényzettó1. Másrészt a teljes terjedelmében föld alatt 
lévő faltömbök kibontása, ami a falszakasz D-i, ill. DK-i 
részét érintette, hasonlóképpen a föld- és növényzetta
karó eltávolítása, valamint az állagvédelmi munkákra 
már alkalmas falmag kibontása. Ennél a munka fázisnál a 
várfal külső síkjának épségben maradt részletei a várud
var szintjétó1 mérve mintegy 200-250 cm-rel mélyebben 
kerültek elő, gyakran együtt a hegy sziklájával. 

A DNy-i falszakasz K-i végénél egy átlag 80-90 cm 
széles falszakadást tártunk fel. Ezen a keskeny szakaszon 
a fal tömbje a természetes sziklafelszínig kiromlott. Ezen a 
részen így lehetőségünk nyílt, hogy vizsgáljuk a fal építé
sének középkori módszerét. Ennek a megfigyelésnek a ta
pasztalatait felhasználtuk az állagvédelmi munkák során. 

A várfalat a természetes sziklafelszínre építették. 
A fal külső és belső síkjait nagyméretű kövekből rakták 
fel, és a falmagot kisebb, de nem apró kövekbó1 építették 
fel. A várfal belső síkját a várudvar felé emelkedő szik
lafelszín szintjéig képezték ki, majd az e mögötti teret 
fekete apróköves, kerámiatöredékeket is tartalmazó föld
del töltötték fel. A fal mögötti rétegsor vizsgálata során 
megállapíthattuk, hogy az elóbb említett feltöltési réteg 
felett csak egy vékony, és nagyméretű, egyértelműen a 
falból származó köveket csak elvétve tartalmazó om
lásréteg terül el. Azaz a várfalak belső oldala mentén 
a várudvar mai szintje lényegében majdnem azonos a 
középkori járószint magasságával. 

A kutatás második szakaszában a D-i várfalszakasz 
belső oldalán hajtottunk végre szintsüllyesztést, egyrészt 
a várfal belső falsíkjának meghatározása érdekében, 
másrészt az állagvédelmi munkákhoz szükséges terep
rendezés szakszerű lebonyolítása és ellenőrzése miatt. 
Eme munka során a fal mentén egy átlag 80-100 cm 
széles és 50-100 cm mélységű kutatóárkot alakítottunk 
ki. Meghatároztuk a várfal nagyméretű kövekbó1 kiala
kított belső falsíkjának pontos vonalát, valamint megfi
gyeléseket tettünk a fal belső síkjának bizonyos mérték(í 
„hullámzását" illetően, mely mögött egy egykor itt állt 
könny(íszerkezetes épületet sejthetünk. Ennek kutatá
sára azonban csak a következő években kerülhet sor. 

GÁL-MLAKÁR VIKTOR 

2 5 7 .  Komoró, Bodony 
(KÖH 6 1 5 1 6 ) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, Á 
Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának fejlesz
téséhez kapcsolódóan végeztünk megelőző feltárást a 
leló'helyen, mely Komorótól Ny-ra, a 4. sz. főút mellett 
egy nagyobb, szinte sík területen fekszik. A leló'helyet a 
nyíregyházi Jósa András Múzeum munkatársai a terep
bejárás során azonosították, ami alapján egy 400x 1000 
m kiterjedés(í őskori és Árpád-kori telep feltárására 
számíthattunk. A 2010. augusztus 27-én megkezdett 
ásatáson eddig 20 800 m2-t tártunk fel. 

A neolit telepobjektumok (54 jelenség) az ásatási 
terület Ny-i oldalánál csoportosultak, több nagyméretű 
anyagnyerő gödör mellett kisebb tárológödröket rögzítet
tünk. Az alföldi vonaldíszes kultúrához kapcsolható lelet
anyag (vonaldíszes kerámia, pattintott kőeszközök) került 
elő beló1ük. Három zsugorított temetkezést is feltártunk. 

Az ásatás területén elszórtan 43 Árpád-kori objek
tum helyezkedett el. A pár tárológödör mellett fó1eg kül
ső kemencéket észleltünk, a platnikat kerámiával rakták 
ki, többszöri megújítással is találkoztunk. A leletanyagot 
gyorskorongolt hullám- és csigavonaldíszes kerámia 
jellemzi, több fenékbélyeges darabot is találtunk. Kettő 
épületet tártunk fel, a kemence mindkettóben az ÉK-i 
sarokban volt, a bejáratot egyik esetben sem sikerült 
pontosan tisztázni. Az egyik ház padlójáról egy faragott 
csonttárgy került elő, funkciója jelenleg nem ismert. 
A mííszeres kutatások során III. Béla bronzérméje került 
elő, ami azonban a telep pontos keltezését nem segíti. 
A kutatást 201 1 -ben folytatjuk. 

A leletanyag a nyíregyházi Jósa András Múzeumba 
került. 

Munkatársak: Kriveczky Béla régész, Kiss András 
technikus. 

258. Kondoros, Kovács sor 1 Li2 .  
(KÖH 533 1 )  
(Békés megye) Sza, Kö 

Kiss CSABA KÁLMÁN 

Az M44-2 jelű leló'hely Kondorostól K-re, a 44. sz. főút D-i 
oldalán, egy szántóként hasznosított lankás kiemelkedé
sen található. Az előzetes terepbejárás során megismert 
leló'helyen 2010. május 5. és július 5. között végeztünk 
feltárást. A kutatott 7911 m2-bó1 6862 m2 bizonyult ré
gészetileg fedettnek. A kutatás a leló'hely ÉNy-i szélén 
folyt, melynek során egy szarmata és egy középkori 
(13-14. századi) telep részleteit, 39 objektumot, azo
nosítottuk. A szarmata telepet több különböző méretű 
árok - karámok árkai - és néhány méhkas alakú gödör 
képviselte. A középkori telepen 4 téglány alakú házat 
és több szemetesgödröt találtunk. Az objektumokból 
közepes mennyiségű kerámia és állatcsont, a házakból 
egy bronz karperec, több csontfés(í töredéke, valamint 
faragott csonteszközök kerültek elő. Ezenkívül találtunk 
egy ismeretlen korú (az előkerült szórvány kerámia 
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alapján esetleg középkori), hason fekvő emberi vázat. 
A szarmata korú jelenségek jellemzően a lelőhely É-i, a 
középkoriak pedig a D-i oldalán kerültek elő. Kutatásunk 
eredményei alapján, a leló'hely összeér a tó1e D-i irányban 
található, M44-3 (Dérczi-földi tanyák) leló'hellyel. 

Az előkerült leletek az elsődleges feldolgozás után 
a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságára kerülnek 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Kulcsár Zoltán, Kulcsár Zoltánné, 
Prank Tamás, Tarjányi László technikusok. 

2 59. Körmend, Szabadság tér 
(KÖH Lili261 ) 
(Vas megye) Ő, N, Kk 

HARGITAI ANDRÁS 

Ma már kevéssé érzékelhető, de a térképeken jól látszik, 
hogy a kutatott terület - Körmend város főtere (308 
hrsz.) - a Rába egyik kanyarjában, az árvízi szinttó1 je
lentősen kiemelkedő területen helyezkedik el. A tér ezen 
részén eddig még nem folyt régészeti kutatás, korábban 
a tér DK-i sarkán álló Bíróság udvarán P. Hajmási Erika, 
és a tér ÉNy-i végénél futó utca torkolatánál Siklósi 
Gyula végzett feltárásokat. 

A tér rehabilitációjához kötődően új csatornarend
szert építettek, ahol a szennyvízárok mélysége meg
haladta a 3 m-t. A tér középső és ÉNy-i részén kisebb 
kutatószelvényekben folyt a kutatás 2010. május 18. és 
július 12. között: 318 m hosszan, átlagban 1,20-1,40 m szé
lességben vizsgáltuk a területet. A kisebb mélységekben 
haladó csatornázási árkokat folyamatosan megfigyeltük. 

A teret az újkor folyamán többször feltöltötték, 
ez néhol meghaladja az 1 m-t, ami főleg a D-i, és DK-i 
részen figyelhető meg. A korábbi közm(íárkok szintén 
jelentősen bolygatták a tér D-i részét. 

A keskeny nyomvonalból adódóan nem volt mó
dunk minden jelenséget pontosan értelmezni: 1 83 
kutatási egységet vizsgáltunk, aminek jelentős része 
feltöltési réteg, 35 objektumot különítettünk el. Néme
lyik kutatási egységhez nem, vagy igen kevés leletanyag 
tartozott, sok esetben újkori bolygatások zavarták a 
korábbi rétegeket. 

Egy az őskorhoz sorolható gödör került elő a terü
letró1, kevés, jellegtelen leletanyaggal. Egy a tér középső 
részén előkerült gödör, leletanyaga alapján a 9. századra 
tehető. A jelenségek nagy része azonban a 13-15. sz. 
időszakához kötődik, és fó1eg a tér DK-i részében talál
ható. Öt téglafalazatú épület egyes részeit találtuk meg, 
s további 3 esetben feltételezünk feltehetően tapasztott 
falú épületet. Ezeket a késóbbi századokban elbontották, 
elplanírozták, valószínCíleg az alapozás, ill. a pincerészek 
maradtak meg. Az egyik jelenségben a többszörös égés
nyomok egy kemencét is jelenthetnek. A tér közepén 
egy nagyméret(í ciszterna került elő. Az egyéb gödrök, 
cölöplyukak, árkok pontos funkciója nem meghatározha
tó. A tér Ny-i részén többszörösen megújított járófelület, 
valószínCíleg egykori utca nyomait tételezzük fel. 

A 16. századtól folyamatos volt a bolygatás, ill. a tér 
alakítása. Jelentős a területen teljes hosszában, nagyjából 
K-Ny-i irányban haladó, téglából épített csatorna, me
lyet a 19. sz. közepén építettek. A város piacának létére 
kisebb cölöp- és karónyomok utaltak, a feltöltéssel nem 
bolygatott területen, fó1eg a tér közepén. 

A leletanyag nagy része kerámiatöredék, jó néhány 
restaurálható, kiegészíthető edénnyel: fazekak, fedők, 
tálak, korsók, bögrék, valamint kályhacsempe. Ezek 
mellet vastárgyak, szögek, kés töredéke, bronztárgy, 
üvegtöredékek, állatcsontok, fenó1<ő kerültek elő. Ren
geteg a vastartalmú salakdarab. 

Munkatársak: Simmer Lívia, Kelbert Krisztina, Ko
lonits László régésztechnikusok; Derdák Ferenc geodéta. 

260. Körösújfalu, Gonda-tanya 
(KÖH 56Li9) 
(Békés megye) R, A 

FARKAS CSILLA 

A I-II-IE-Kótpuszta-1 szénhidrogén kutató fúráspont 
területén 2010. áprilistól júniusig végeztünk próba- és 
megelőző feltárást. Próbafeltárással 1200 m2-t, az ezt 
követő megelőző feltárással további 4900 m2-t kutattunk. 
Az ásatást nehezítette az esős májusi időjárás. A fel
tárt területen 91 objektum került elő, amelyek közül 
csupán 4 kisebb gödör sorolható a rézkor (tiszapolgári 
kultúra) időszakába. Az eló1<erült emlékek többsége 
késő avar kori volt (gödrök, árkok, és három félig földbe 
mélyített lakóház), amelyek a településnek egy kevésbé 
sűr(í részén, a D-i szélén helyezkedtek el. Az előkerült 
leletanyagban a kézzel formált, változatos formájú sü
tó'harangok töredékei érdemelnek külön említést. 

2 6 1 .  Kövegy, Nagy-földek 
( KÖH 52759) 
(Csongrád-megye) R 

LISKA ANORIÍ.S 

A Makó-Csanádpalota-Nagylak között épülő M43 gyors
forgalmi út építése kapcsán 2010. október 15-19. között 
próbafeltárást végeztünk a nyomvonal M43-49 jelű lelő
helyén. A 2005-ben végzett régészeti terepbejáráskor 
szarmata és Árpád-kori jellegű kerámiatöredékeket 
találtak a területen. A várakozások ellenére most rézkori, 
újkori és ismeretlen korú beásások nyomait figyeltük 
meg. A leló11ely feltárással érintett, lehumuszolt területe 
elérte a 498 m2-t, ebből régészeti objektumokkal fedett 
497 m2 volt. A 20-40 cm között váltakozó humuszta
karó alatt az állatjáratokkal erősen átjárt, sárgásbarna 
agyagos altalajon 9 stratigráfiai egységet figyeltünk meg, 
amelyekhez végül 5 objektumot rendeltünk. Ezek közül 
1 épületnek, 1 árokrészletnek és 7 gödörnek bizonyult. 
Korszakmeghatározó leletanyag 5 objektumból került 
elő, melyeket a rézkorhoz és az újkorhoz köthetünk. 
A nyomvonal szakaszán a régészeti objektumokból 
összesen 2 kisebb hulladéktároló gödröt tártunk fel, 

26 6  
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melyekből bütyökdíszes kerámiatöredékek kerültek elő. 
A próbafeltárás jellegéből adódóan az árokrészletek és 
gödrök nagyobb összefüggéseit nem láthatjuk világosan. 

Munkatársak: Pópity Richárd, Gera Róbert tech
nikusok. 

262 .  Kőszeg, belváros 
( KÖH 69525) 
(Vas megye) Kk. Kú 

BENEDEK ANDRÁS 

2010. október 27. és december 16. között Kőszeg törté
nelmi belvárosában a villanykábel- fektetés földmunká
inak régészeti megfigyelését végeztük. A munka a Diák 
közben, a Jurisics vár környékén és a Chernel utcában 
indult meg. A meglévő nyomvonalon nyitott árkok 
kevert földjébó1 szórványosan késő középkori kerámia
töredékek kerültek elő. 

A Chernel utcában, a beruházás által megbolygatott 
rétegek alatt fut a most is felszínre került kora újkori 
csatorna, ezt a Rájnis és a Chernel utca találkozásánál 
is megfigyeltük. Az utcában az árkok mellett kidobott 
földbó1 zöld ólommázas, figurális kályhacsempe-töre
déket gyűjtöttünk. 

A Szent Imre és Szent Jakab templom közötti sza
kaszon, a Szent Jakab szentélyétó1 K-re kis mélységben 
egy vegyes falazatú falsarkot találtunk, melynek külső 
részét bevakolták. Ez arra utal, hogy a kis építmény haj
dan a föld fölé emelkedett és talán egy kora újkori sírkő 
talapzata lehetett. A két templom között mindkét olda
lon sikerült elkerülni és megóvni a meglévő középkori 
temetőfalat úgy, hogy a már korábban bolygatott részein 
ment át a nyomvonal. A város középkori temetőjében 
az árokban kifordított embercsontok utaltak a többszöri 
bolygatásra, háborítatlan sírokat nem ért a beruházás. 

A Szent Jakab templom előtt a Rájnis utcában, az 
út K-i oldalán futó járda mellett sikerült É-D irányban 
több méteren keresztül tovább követnünk a középkori 
temetőfalat. Legutolsó dokumentált szakasza a Chernel 
utca torkolatával szemben, a Szent Jakab templom Ny-i 
kapuja előtti kerítéstó1 Ny-i irányban 1 m-re az útbur
kolat szélében található. A temetőn belülről a kidobott 
földbó1 ép késő középkori bronz fátyoltűt és késő közép
kori kerámiatöredékeket gy(íjtöttünk. 

A Szent Imre templom sekrestyéjébe K-ró1 csat
lakozó, az ásatás alkalmával szándékosan elkerült vil
lamosvezetéket is feltártuk. Ettó1 É-ra az ásatás során 
egy sem a templomokhoz, sem a temetőfalhoz nem 
tartozó, É-D irányú falszakaszt találtunk. Most kiderült, 
hogy D-i irányban ez a falszakasz a vezetékek alatt is 
folytatódik. Kérésünkre az új vezeték is a meglévő fal 
tetejére került. 

A Schneller utcai parkolótól Ny-ra, a Bem utca 
torkolatától É-ra lévő parkoló falával párhuzamosan, 
attól kb. 1 m-re ÉNy-DK irányban futó falszakaszt doku
mentáltunk. Ez jelezheti a parkoló helyén lévő középkori 
épületek külső homlokzatának vonalát. 

A Schneller utcán tovább haladva a Lombai-torony 
rekonstrukciója (Schneller u. 13.)  előtt egy kisebb, 
É-D irányú, épülethez nem köthető, vegyes anyagú 
falszakaszt találtunk. A bástyarekonstrukciótól É-ra, a 
Schneller u. 15. előtt egy csatári kóbó1 és téglából épített, 
É-D irányú, enyhén ívelt vonalvezetésű, épülethez nem 
köthető kisebb falszakaszt dokumentáltunk. A falak 
meglévő szintjénél mélyebben fekvő rétegeket a beru
házás nem érintett. 

Munkatársak: Kőszegi Ádám, Horváth András, Hor
váth Dorina és Vámos Péter régésztechnikusok, Isztin 
Gyula régésztechnikus-geodéta. 

263.  Kőszeg, Jurisics tér 
(KÖH 69525) 
(Vas megye) Kk. Kú 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

A város történelmi főterén 2010. március 22. és május 
5. között folytattuk a térrehabilitáció közműépítési 
munkálataihoz kapcsolódó feltárásokat. Idén nyolc he
lyen nyitottunk kisebb-nagyobb méret(í szondát. A tér 
D-i részén, a Mária-oszlop és a Jurisics tér 5. között, a 
Jurisics tér 13. homlokzata előtt, ill. a tér Ny-i oldalán, a 
Jurisics tér 8. sz. telek előtt végeztünk kutatást. A Szent 
Jakab és Szent Imre-templom között, a Kincs Apát köz 
Ny-i végének D-i részén a belvárosi temető sírjai kerül
tek a felszínre. A Kincs Apát köz K-i végében további 
sírokat bontottunk ki, ill. hitelesítettük Bakay Kornél 
1982-es ásatásának helyszínét. A Jurisics tér 1 1-13. 
találkozásánál nyitott szelvényben nagy mennyiségű 
késő középkori és kora újkori kályhacsempét találtunk. 

A Szent Jakab templom mai Ny-i bejárata mellett, 
ill. D-i bejáratánál kisebb kutatószondákat nyitottunk. 
A templom alapfala mindkét megkutatott helyszínen ko
rábbi - melléklet nélküli - sírokat vágott, így bizonyossá 
vált, hogy a Szent Jakab templom építésének idején a 
téren már használatban volt a belvárosi temető. Nagy 
felületen rögzítettük a temetőt határoló fal nyomvona
lát. A temetőfal több periódusát sikerült elkülöníteni, és 
az ezeken nyitott, ill. hozzájuk épített különböző korú 
bejáratok nyílásait és alapfalait is megtaláltuk. A temető 
területén több mint hatvan vázat, vázrészletet doku
mentáltunk. A temetőfalon kívül, a Kincs Apát köztó1 
Ny-ra, a hajdani utca kora újkori, kikövezett járószintjét 
is megtaláltuk. 

A hajdani terepviszonyokról annyi már most biz
tosan megállapítható, hogy a középkorban a 2009-ben 
részben feltárt Szent Katalin és a Szent Jakab-templo
mot egy-egy dombra építették. A két templom közötti 
területet feltöltötték, és itt létesült a belvárosi temető, 
melynek impozáns leletei származnak a 14-16. szá
zadból. A Szent Katalin templom dombja eredetileg a 
mai terepviszonyokkal ellentétesen, K-ró1 Ny-i irányba 
lejtett. Egy másik kiemelkedésre, a város hajdani gerin
cét alkotó É-D irányú - ma a tér Ny-i oldalán futó - út 
Ny-i oldalára épült ház (ma Jurisics tér 10.) szintén egy 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010 

kiemelkedésen található, hasonlóan az önkormányzat 
épületének otthont adó Jurisics tér 8. sz. házhoz. Vele 
szemben, a K-i házsor épületeinek CT urisics tér 5.) szintje 
csak kis mértékben változott az évszázadok során. 

Az előkerült gazdag leletanyag nagy része viseleti 
tárgy vagy sírmelléklet. A város alapításának évszáza
dából nem találtunk temetkezéseket, a 14-15. századból 
azonban rozettás párta és viseleti tárgyak maradványai 
származnak. A szerencsés talajösszetétel következtében 
textil és bőr viseleti elemek is megmaradtak. A 14-16. 
századi rétegb61 ezüstszálakkal hímzett felsőruhát, ne
mezcsizma maradványait, több pártát, fémszálas szegély
lyel ellátott mentét és paszományos viseletek darabjait 
mentette meg Edőcs Judit restaurátor. Az eló'került 
leletanyagban szép számmal vannak párizsi kapcsok, 
fátyolt(ík, övcsatok, gyűrűk és egyéb viseleti tárgyak. 
Számos koporsót, koporsószerkezetet, ill. ezekhez tar
tozó szegeket és famaradványokat is dokumentáltunk. 

Munkatársak: Mentényi Klára művészettörténész, 
Kőszegi Ádám, Vágusz Milán és Kolonits László régész
technikusok, Isztin Gyula régésztechnikus-geodéta és 
Edőcs Judit restaurátor. 

B. BENKHARD LILLA - PAP ILDIKÓ KATALIN 

26Li . Kőszeg, Jurisics-vár 
(KÖH Li 1 753)  
(Vas megye) Kk. Kú 
2010. március 16-26. között folytattuk az  előző évben 
megkezdett alapfeltárásokat, négy területen összesen 6 
szondával, 22 m2-en. 

A vár ÉNy-i sarkánál, a falszoros területén két helyen 
tártuk fel az alapozást. Az épületsarkon, a 13 .  századi 
ÉNy-i toronyhoz illeszkedő 6/1 sz. szondában a tervezett 
beépítéssel érintett mélységig az alapozás alját nem értük 
el. A támpillér sarkánál kijelölt szondával megtaláltuk 
az alapozás alját. 

A várfalon kívül, ugyanezen kialakítandó helyiség
csoporttal határos feltárási helyen az alapozás mélysé
gét a beépítéssel érintett mélységig nem értük el, itt a 
talajvíz szintjéig, a várárok újkori mélységéig végeztük 
a feltárást. 

Az elővár területén a turistaszálló ÉK-i sarkán kije
lölt szondával az épület eredeti alapozását nem tudtuk 
megfigyelni, itt modern beton alapmegerősítés támasztja 
az alapfalat. Az épület ÉNy-i sarkán megfigyelhettük az 
alapozást és annak alapozási síkját. E szint alatt korábbi 
alapfalak találhatók, melyeket vastag feltöltés takar. 

Az elővárat határoló D-i, várárok fel61i támfalnál 
kijelölt szondánkkal elértük az alapozás mélységét, a 
veszélyes állapotú támfal gyenge alapozásának mély
ségét megfigyelhettük, az újkori feltöltési réteg és a fal 
építési kora is az újkorra tehető. 

A feltárás rétegmegfigyelései és szintadatai fontos 
új információt szolgáltattak a vár építéstörténetének 
megismeréséhez. A falszoros ÉNy-i részén a 13 .  századi 
saroktorony építését megelőző, középkori régészeti ré-

tegeket figyelhettünk meg. A falszoros É-i szakaszának 
elbontása a török ostrommal hozható összefüggésbe, 
de körülményei közelebbr61 nem ismertek és régészeti 
kutatás sem folyt itt. A belső várfalat támasztó nagy tám
pillérek eredete ezzel a változással függ össze. Az egyik 
támpillérnél megtalált, várárokra utaló felszínt egyelőre 
nem tudjuk közelebbró1 datálni, de feltehető, hogy már 
a falszoros bontása után keletkezett. A vastag fel töltésbe 
egy cölöpsort helyeztek el, mely a külső várfalat ezen a 
szakaszon helyettesítő, kettős cölöpsorból álló, földdel 
kitöltött erődítésfal része lehetett. A védmű megszün
tetésével rétegmegfigyeléseink szerint összefügg a nagy 
támpillér építése, mely az 1532-es ostromban megsérült 
É-i palotaszárny helyén létrehozott ágyú teraszt támasz
totta meg. 

A külső várfal álló szakaszának végénél megtalál
hattuk az egykori várárok alját, a feltöltésből datáló 
leletanyag is került elő, mely az újkoron belüli keltezést 
pontosíthatja. A falhoz épített utólagos támpillér és 
a falazatba befoglalt, negatívként megőrződött ferde 
támaszgerenda nyoma a fallal kapcsolatos, ekkor jelent
kező statikai problémák jelei, melyek a várárok késóbbi 
feltöltését is sürgetőbbé tehették. 

Az elővárban két korábbi épületrész falmaradványa
it találtuk meg. A D-i oldalon álló turistaszálló, egykori 
istálló helyén vastag kőfalú korábbi épület állt, melyet 
rétegösszefüggésekben itt nem volt módunk keltezni. 
A vár feló1i árok mentén a mai épület alapozása alatt 
a várárokkal párhuzamos kőfal talán a várárok korábbi 
ellenfala volt. 

Konzulens: B. Benkhard Lilla régész. 
Munkatársak: Radics András, Wolf Ernő régésztech

nikusok, Laczi Orsolya, László Emese, Nagy László, Nagy 
Szabolcs, Pető Zsuzsa, Schneider Ágnes régészhallgatók. 

RÁCZ MIKLÓS 

265.  Kőszeg-Kőszegfalva, Kőszegfalvi-rétek 
(KÖH 68997) 
(Vas megye) Ró 
2010. augusztus 12-én a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal a lukácsházi árvíztározó építési munkájához 
kapcsolódóan engedély nélküli földmunka tárgyában 
helyszíni szemlét tartott. Megállapították, hogy koráb
ban nem engedélyezett területen hordták el a humuszt 
és kb. 1,6 m mélységben kitermelték a földet, amivel a 
régészeti leló'helyet megrongálták. A Vas Megyei Mú
zeumok Igazgatósága a leletmentést szeptember 14-23. 
között végezte el. 

Az elmarkolt rész metszetében nagy vörös folt és 
téglából épített falak maradványa jelentkezett. A met
szetben látható két falszerű képződményhez további 
új téglák kapcsolódtak K felé. A leletmentés keretében 
a téglaégető kemence 3 m hosszú szakaszát tártuk fel 
két fázisban. Elsőként az É-i oldalon eló'került a boltív 
megmaradt szakasza, de sajnos a felmenő szerkezet 
helyén csak átégett vörös omladék feküdt. A második 
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szakaszban a D-i oldalon, már a metszetben is látszódó 
alapfalakon túl, feltehetó1eg a boltívhez tartozó szabályos 
szerkezetben megépített téglák kerültek elő. A téglaégető 
Ny-i oldalát a markoló elvitte, így csak 3 m-es szakaszon 
lehetett a jelenséget megfigyelni. A jelenség K-i oldalán 
szintén a boltív indítása és a beszakadt boltozat omla
déka került elő. Az itt készített metszetben a kemence 
fűtőcsatornájának szerkezeti felépítését (alapfalai, bol
tozatának indítása) és betöltésének ép rétegsorát jól meg 
tudtuk figyelni. Felületben K felé még 1,20 m hosszan 
látszódott a boltíves rész folytatása. Ezt követően csak 
vörös színű téglás omladékréteg (a beszakadt boltozat 
omladéka) volt látható a megtisztított szakaszon. 

Az ősz folyamán tovább folytattuk a régészeti meg
figyelést, majd október 18. és november 9. között újabb 
megelőző feltárásra került sor. A leletmentés helyszíne 
körüli területen a humusz eltávolítása után kiderült, 
hogy az akkor még egy jelenségnek vélt vöröses téglás, 
törmelékes omladék, valójában több jelenséget takar: 
egy munkagödörbó1 induló, két, négyszögletes alaprajzú 
téglaégető és kicsit távolabb egy kör alakú kerámiaégető 
kemence bontakozott ki. 

A leletmentéskor feltárt téglaépítményró1 is tisztá
zódott, hogy téglaégető kemence. A leletmentés keretei 
között feltárt része maga az égetőtér. Ehhez a leletmen
tés során feltárt 330 cm hosszú (nem a kemence teljes 
hossza) égetőtérhez tartozott egy boltíves szerkezetű, 
240 cm hosszú, 120 cm széles, szintén terrazzoval kikent 
tüzelőcsatorna. A tüzelőcsatorna mindkét fala (a boltív 
indításával) viszonylag jó állapotban került elő. 

A kisebbik téglaégető kemence a leletmentéskor 
talált téglaégetőtó1 ÉK-re került elő. A 210x210 cm-es 
égetőtérhez itt egy 100-120 cm hosszú, 60 cm széles 
tüzelőcsatorna tartozott. A tüzelőcsatorna és az égetőtér 
alját is terrazzoval kenték le. Ezen kisebbik téglaégető 
kemence állapota volt a legjobb, mivel az oldalfalai kö
zött szinte épségben maradt ránk a belső szerkezete: a 
rostély, alatta a rostélyt tartó, boltívesen rakott áthidaló 
támpillérek és legalul a kemencealj hamus betöltése. 
A rostélyt szabályos rendben, kisméretű, négyszögletes 
római téglából rakott, párhuzamosan futó téglasorokból 
építették meg. A rostély tégláit K-i és Ny-i oldalukon fél
kör alakban vágták ki az égetéshez szükséges lyukacsos 
szerkezet kialakításához. 

A kerámiaégető kemence a kisebbik téglaégető 
kemencétó1 K-re került elő, tájolása megegyezik azzal 
(É-D). Maga a kemence kicsiny tűzelőcsatornával 
(90x60 cm) és kör alakú égetőtérrel (Á=178 cm) ren
delkezik. A kör alakú égetőtér közepén többsoros, 
hosszúkás római téglából épített boltív található. A kör 
alak szélén pedig félkör alakban kicsi, négyszögletes 
téglákból álló tartóoszlopok, amelyek a rostély alátá
masztásául szolgáltak. 

Leletek jobbára a kerámiaégető kemencébó1, ill. a 
két téglaégető közös munkagödrébó1 kerültek elő. 

Szakszerű állagmegóvás után a régészeti jelensége
ket gépi erővel földdel visszatakarták. 

Munkatársak: Isztin Gyula geodéta és régésztechni
kus, Vámos Péter régésztechnikus. 

266.  Kőszeg, Városház utca ii. 
(KÖH 69525) 
(Vas megye) Kk 

MLADONICZKI RÉKA 

2010. december 15-16-án régészeti megfigyelést foly
tattunk Kőszeg történelmi főterén és a Városház utca 
4. sz. telken, ahol szennyvízbekötésre került sor. A telek 
a hajdani várárokba esik, a Városház u. 4. kapuja alatt 
húzódik a hajdani városfal, amelynek 70-80 cm mély
ségben korábban már elbontott, 155-160 cm széles 
maradványait találtuk meg. A városfal fölötti bolyga
tott földben levélmintás, 17 .  századi kályhacsempék 
töredékeit találtuk. 

A Kelcz-Adelffy utcában és a Jurisics tér DK-i sar
kában több helyen figyeltünk meg feltételezhetően a 
Lábasház helyén működő vágóhídhoz köthető égett ál
latcsontokat. Az árokszakasz bolygatott földjébó1 néhány 
szórvány kályhacsempe-töredéket gyűjtöttünk. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

267.  Krasznokvajda, Kőtelek-dűlő 
(KÖH 1 6025) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U 
2010. május 4-én örökségvédelmi hatástanulmány 
készítéséhez kapcsolódó bejárást végeztünk a Cserehát 
területén. A Krasznokvajda és Büttös közötti m(íút kez
dő szakaszának É-i oldalán, ahol feltehetően az ismert 
neolitikus leló'hely K-i széle húzódik, egy elkerített gyü
mölcsöst találtunk. Kerítésének külső oldalán, néhány 
fűmentes folt, ill. túrás helyén, mintegy 250 m hosszú 
szakaszon néhány apró cseréptöredéket, paticsdarabot 
és egy obszidiánszilánkot gyűjtöttünk. A leletek arra 
utalhatnak, hogy az ismert neolitikus település valóban 
kiterjedt erre a területre is. 

Munkatársak: Galkó József, Gál-Mlakár Viktor, 
Hajdú István, Kalászdi György. 

268. Kunadacs, Hosszú-dűlő Észak 
(KÖH 75677) 
(Bács-Kiskun megye) Ő, Á, Kk 

CSENGERI PIROSKA 

2010. november 4-én helyszíni bejárás során valószínűleg 
egy illegális homokbányára bukkantunk. A Jónai-járás 
és a Hosszú-dűlő határában egy ÉNy-DK irányú, a 
környezetébó1 erőteljesen kiemelkedő homokos hát 
található. A hát Ny-i oldalát érinti a homokbánya. 
A metszetfalban objektumok körvonalai rajzolódtak 
ki. A homokbánya metszetfalából és a domb még meg
lévő részéró1 régészeti leletanyagot, közelebbró1 nem 
meghatározható őskori, Árpád-kori és késő középkori 
leletanyagot gyűjtöttünk. 
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Munkatársak: Mészáros Mónika régész, Guttyán 
Attiláné régésztechnikus és Vida Ágnes adattáros. 

SoMoGvv ÁRI ÁGNES 

269. Kunadacs határa 
( Bács-Kiskun megye) ő. Sza. N, Ge. A, Kö, Kk 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már sűrű vetés borította, nagyjából hason
ló arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. 
gazzal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett 
terepi kutatást végezni. Összességében a külterületi 
szakasznak mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra 
alkalmasnak. 

A Kunadacs külterületén végzett munka során 7 
új lelónelyet találtunk: Horváth-tanya (KÖH 74551); 
Dunai-tanya (74553); Barátság Tsz-tó'l K-re (74555); 
Mezei-tanya (74557); Simon ].-tanyától É-ra (74559); 
Szőke-tanya (74561); Béni-tanyától DK-re (74563). 
A terepbejárás során őskori, szarmata, népvándorlás 
kori, gepida, avar, középkori, késő középkori és újkori 
leletek kerültek elő. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél, Bóka Gergely régé
szek; Alács Attila, Bognár Margit, Fodor Péter, Kiss 
László Levente technikusok. 

ZSOLDOS ATTILA - PARDITKA GYÖRGYI 

270. Kunágota határa 
( Békés megye) Sza, Á 
A Kunágota mezőfejlesztés project (Kág-4 jel(í kút ter
melésbe állítása) keretében tervezett vezeték nyomvo
nalához kapcsolódóan végeztünk 2010. február 27-28-
án szisztematikus régészeti terepbejárást. 

Darabos-tanya (KÖH 73071): A nyomvonal által 
érintett 074/26-28, 084/1-2, 0101/2, 090/26-28 hrsz.-ú 
ingatlanokon, Kunágotától ÉNy-ra, a település szélétó1 
mintegy 1300-1400 m-re, az egykori Darabos-tanya 
helyétó1 fó'ként D-re, DK-re találtunk a felszínen szór
ványosan szarmata kori kerámiatöredékeket. A lelónely 
kiterjedése bizonytalan, de az biztos, hogy a nyomvona
lon és attól föként D-re előforduló leletanyag a leló11ely 
szélét egy régi, ma már erősen feltöltődött, DK-ÉNy 
irányú érmeder DNy-i partján határozza meg. A lelónely 
DK-i széle is meghatározható, de Ny-i és ÉNy-i kiterje
dése bizonytalan. Mérete hozzávetó1egesen 600x300 
m-re becsülhető. A leló'helyet éppen középen vágja át 
a Medgyesegyháza-Mezőkovácsháza műút felé haladó 
kövezett út, ill. az annak ÉK-i oldalán húzódó széles 

és mély csatorna. A tervezett vezeték nyomvonala a 
lelőhely ÉNy-i harmadát metszi. 

Rát-földek (KÖH 73075): A nyomvonal által érintett 
074/25-26 hrsz.-ú területen, Kunágotától ÉNy-ra, a te
lepülés szélétó1 kb. 1500 m-re, a Rát-Földek Ny-i szélén, 
a Medgyesegyháza-Mezőkovácsháza m(íút irányába 
vezető kövezett út K-i oldalán, az egykori Darabos-tanya 
helyétó1 mintegy 100 m-re ÉK-re egy magas, DK-ÉNy 
irányban húzódó hát DNy-i és DK-i széle egy régi 
folyómederre támaszkodik. A kiemelkedés DK-i vége 
magasabb, ettó1 ÉNy felé fokozatosan ellaposodik a fel
szín. A lelóbelynek csupán a vezeték nyomvonala feló1i 
szélét tudtuk meghatározni, ÉNy-i irányú kiterjedése 
bizonytalan. A lelóbely bejárt területének kiterjedése 
200x150 m. Mindenütt a kiemelkedés lejtőéig nyúlik, 
a laposabb részeken leletanyag már nem fordult elő. 
A gyűjtött leletanyag szépszámú szarmata kori kerá
miatöredékekbó1 áll. 

Vajda-határa, Magas-part (KÖH 73077): A nyom
vonal által érintett 090/22 hrsz.-ú területen, Kunágota 
belterületétó1 ÉNy-ra kb. 2500 m-re, a Vajda-határa 
nevű külterületi rész közepén, egy ÉK-DNy irá
nyú dűlőút DK-i oldalán lévő magasparton igen kis 
kiterjedésű lelőhelyet azonosítottunk. A hozzávetó1e
gesen 120-130x80 m-es lelőhely egyértelműen a tó1e 
K-re lévő, ÉK-DNy irányú, széles és mély folyómederre 
támaszkodik, s az említett dűlőúttól mintegy 50 m-re 
helyezkedik el. A folyómeder Ny-i partja ezen a szaka
szon igen magas, és szélesen elterülő, míg a K-i oldalon 
csak alacsony területek húzódnak. A leló11ely területén 
Árpád-kori kerámialeletek fordultak elő, nem nagy 
mennyiségben. 

2 7 1 .  Kunágota határa 
( Békés megye) Sza. Á, 1 

SZATMÁRI IMRE 

2010 nyarán és őszén megelőző régészeti feltárásokat 
végeztünk a Kunágota MOL gázvezeték-fektetés által 
érintett régészeti leló11elyeken. 

Darabos-tanya (MOL-1 lh., KÖH 73071): A te
repbejárás során azonosított leló'hely 313 m hosszú 
szakasza esett a gázvezeték 6 m széles nyomvonalába. 
A megelőző feltárást szeptemberben végeztük el, 1328 
m2-en. Az 50-80 cm vastagságú felső termőréteg alatt, 
a világos barna löszös rétegben 97 régészeti jelenség 
foltja rajzolódott ki. 

A föld úttól Ny-ra eső szelvény közepén, egy 100 rn 
hosszú szakaszon, 28 D-É tájolású sírból álló szarmata 
temetőrészlet került elő. A sírok a területen szétszórva, 
szabályos elrendezés nélkül helyezkedtek el, 3 sírt 
részben egymásra ástak. Többségük rablott volt, de en
nek ellenére több esetben is találtunk koporsóra utaló 
nyomokat. Ahol meg lehetett figyelni, a halottak háton 
fekvő, nyújtott testhelyzetű pozícióban voltak, kivételt 
egy sír jelentett, melyben zsugorított testhelyzetű csont
vázat tártunk fel. A viseleti tárgyak közül gyakoriak a 
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bronz fülbevalók, fibulák, nyak- és karéket alkotó üveg-, 
karneol- vagy borostyángyöngyök, vascsatok, de talál
tunk bronz balta alakú csüngőt és egy nagyméret(í bronz 
dobozfibulát is. Egy sírban, az alsó lábszárakon eredeti 
helyzetben megmaradt gyöngyös hímzést figyeltünk 
meg. A használati tárgyak között a vaskések és orsó
gombok mellett egy bronz, henger alakú pixis említhető 
meg. A sírok többségében a lábrészhez kisméret(í edényt 
helyeztek. Két bolygatott sírból egy-egy 2. századi római 
ezüstdénár került elő. A sírok helyzete alapján a temető 
minden bizonnyal a szelvényen kívül is folytatódik É-i 
és D-i irányban egyaránt. 

A lelónelyet kettészelő földút és csatorna K-i ol
dalán intenzív telepjelenségeket lehetett megfigyelni: 
9, részben földbe mélyített, négyszögletes ház nyoma 
került elő, általában középen egy nagy cölöphellyel és 
döngölt padlóval. Az egyik ház padlója alatt egy szintén 
D-É tájolású, melléklet nélküli, háton fekvő, nyújtott 
testhelyzetű embervázat dokumentáltunk. A házak közt 
különböző méret(í, szabályos kör alakú, mély, méhkas 
alakú tárológödrök helyezkedtek el. Három gödörbó1 
egy-egy kutya csontváza került elő. A szelvény ÉK-i 
végében az objektumok megritkultak, a házak eltííntek, 
csak tárológödröket tártunk fel. 

Mivel a szelvény K-i végében is találtunk régészeti 
jelenségeket, folytattuk a humuszolást a MOL-2 lelónely 
irányába, ahol újjabb objektumok kerültek elő. Ez 
alapján a két Jelónely gyakorlatilag összeér. A régészeti 
hatástanulmány szerint a két lelónelyet egy egykori 
vízfolyás választotta el egymástól. Azonban az érmeder 
helyén egy kutat és egy árokszakaszt találtunk, ezért 
valószínűleg a szarmata megtelepedés idejében a patak 
már kiszáradhatott. 

Az objektumokból nagy mennyiségű leletanyag ke
rült elő. A szarmata kori házakban és gödrökben kézzel 
formált fazék- és bögretöredékeket, a korongolt edé
nyek közt szürke hombár-, fazéktöredékeket, duzzadt 
peremtöredékeket, fekete fényezett oldaltöredékeket, 
egy terra sigillata töredékét, őrlőkövet, orsógombokat, 
vastárgyakat, bronzfibulákat és csüngőket találtunk. 
A telepobjektumok egy részét egymásra ásták, így fel
tehetó1eg hosszabb ideig élhettek a településen. 

Rát-földek (MOL-2 lh. KÖH 73075): Szeptemberben 
végeztük el a feltárást 320 m2-en. Az előzetes terepbe
járás során azonosított szarmata lelónely 92 m hosszú 
szakasza esett a gázvezeték nyomvonalába. A 40-70 cm 
vastagságú felső termőréteg alatt a világos barna löszös 
rétegben 8 régészeti jelenség foltja rajzolódott ki a terü
let Ny-i felében. Az objektumok többsége a szelvényen 
keresztülhaladó árok volt. Ezenkívül előkerült még egy 
kisebb tárológödör és a terület legmélyebb részén, az 
egykori érmeder helyén egy nagyméret(í kút. Az objek
tumok leletanyagban szegények voltak, de egyértelm(íen 
a szarmata népességhez köthetőek. A kút a MOL-1 és a 
MOL-2 leló11ely közti területen található. 

Összességében elmondható, hogy a MOL-1 és a 
MOL-2 Jeló11ely egyetlen nagy Jelónelyként azonosít-

ható, ahol egy szarmata település- és temetőrészlctct 
tártunk fel, melyek egymáshoz füződő viszonya, eset
leges egyidejűsége további vizsgálatokat igényel. A fel
tárás eredménye alapján a szarmata települést Ny-ról 
a temető határolja, K-en sikerült megtalálni a település 
szélét, ÉNy-i és DK-i irányban viszont minden bizonnyal 
tovább folytatódik. 

Vajda-határa, Magas-part (MOL-3 lh., KÖH 73077): 
Júliusban végeztük el a leló11elyen a megelőző feltárást 
122 m2-en. A terepbejárás során azonosított Jelónely 
123 m hosszú szakasza esett az 6 m széles gázvezeték 
nyomvonalába. Az 50-60 cm vastagságú felső termő
réteg alatt a világosbarna löszös altalajon 4 objektum 
foltja rajzolódott ki, melyek közül csak egy bizonyult 
egyértelműen régészeti korúnak. Egy újkori árokszakasz, 
ill. két, a szelvényen keresztülhúzódó, keskeny, sekély, 
leletanyag hiányában ismeretlen korú árokszakasz 
került elő. A régészeti korú jelenség egy a magaspart 
oldalában, a szelvényen É-D irányba keresztülhaladó, 
széles, tagolt aljú árokszakasz, melyben kevés Árpád
korra keltezhető durva, házikerámia-töredéket találtunk, 
néhányon bekarcolt vonaldíszítéssel. 

A leletanyag a Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti 
Örökségvédelmi Központ szegedi regionális irodájában 
történő elsődleges feldolgozást követően a Békés Megyei 
Múzeumok Igazgatóságára kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Sóskúti Kornél, Hargitai András 
régészek, Bárdos Nándor, Frank Tamás, Szöllősi Géza, 
Németh Dániel, Szabados György, Bene Zsuzsanna, Alács 
Attila, Dankó Judit, Tarjányi László, Kulcsár Kornél, 
Bognár Margó technikusok. 

HERENDI ORSOLYA 

272 .  Kunfehértó, Alsófehértó, Kőrös-éri-főcsatorna 
mellett 1 .  
( KÖH 69L!23 )  
(Bács-Kiskun megye) R,  Sza 
A Jeló11ely Kunfehértó belterületétó1 DK-re, a Kőrös
éri-főcsatorna derítőtónál lévő nagy kanyarulatának 
szögletében, több ÉNy-DK irányú dombon helyezkedik 
el. Középső részét egy ÉNy-DK irányú földút vágja ketté. 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársai 
a Magyar-Horvát gázvezeték nyomvonalán, a HT-29 
jelű lelónely Ny-i részén 2010. március 31 .  és április 
8. között megelőző feltárást végeztek. Megállapítottuk, 
hogy a 2009-ben végzett terepbejárás alapján a nyom
vonal pufferzónáját érintő HT-29 és a HT-30 lelőhelyek 
beleesnek a MOL vezeték nyomvonalába, a 68+040 és 
a 68+680 km-szelvények között. A régészeti feltárás azt 
is igazolta, hogy a két kis kitcrjedés(í lelónely összeér 
egymással. A megelőző feltáráshoz kapcsolódóan vég
zett terepbejárás alkalmával 80-130x640 m-es felületen 
változó s(írűségben szarmata és egy-két rézkori edény
töredéket találtunk. A 640 m hosszú, ÉK-DNy irányú 
lelőhely a nyomvonal 68+065 és 68+250 km-szelvényei 
között régészetileg negatív, az említett szakaszon 2 m 
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széles szondaárkot húztunk. A lehumuszolt 2454 m2-bó1 
1205 m2 bizonyult régészetileg pozitívnak. 

A nyomvonal 68+200 km-szelvényétó1 22 m-re K-re 
egy 300 m2 alapterületű gázelosztó állomást jelöltek ki. 
Az említett felületen április 9-én szakfelügyelet mellett 
végezték a humuszolást, régészeti objektumok nem 
kerültek elő. 

A nyomvonalon 48 stratigráfiai egység (40 objek
tum) foltja rajzolódott ki a nyesett felszínen, közülük 29 
gödör, 18 árok és 1 cölöphely volt. Az objektumok korát 
tekintve 26 szarmata, 22 betöltésébó1 nem került elő kor
határozó leletanyag, de a terepi megfigyelések alapján 
feltételezhetően szarmata koriak ezek is. A nyomvonal 
területén változó s(írűségben helyezkedtek el a régészeti 
jelenségek. A falu központi része a 68+400 km környé
kén lehetett, ahol egymást érték a különféle méretű és 
funkciójú, kerek vagy szabálytalan alakú, egyenesen 
vagy ívelten bővülő falú, hamus betöltésű vermek. A te
lepülés központi részétó1 ÉK-re és DNy-ra, 10-15 méte
renként kerültek elő a szabálytalan alakú, nagyméretű, 
több beásással tagolt bányagödrök, ill. az ívelten szűkülő 
falú, ívelt aljú kerítő- és vízelvezető árkok. A 68+500 és a 
68+560 km-szelvények között egyetlen objektum folt sem 
jelentkezett, majd a hiátus után DNy-ra ismét ritkásan, 
de újabb két gödör és néhány szélesebb, többtagú árok 
került elő. 

A lelőhely ÉK-i végén, a 68+050-68+070 km
szelvények között, 250 m-re a többi objektumtól, 5 
nagyméretű, 3-4 m átmérőjű bányagödröt találtunk, 
melyek közül kettőből került elő lelet (állatcsont). 
A nyomvonalat a 68+090-68+135 km-szelvények között 
szeli át egy Ny-K irányú folyómeder, melyet 50-60 cm 
vastag szemétréteggel töltöttek fel. 

Az objektumok betöltésébó1 főként állatcsontok 
(fiatal juh, kutya, szarvasmarha, sertés) kerültek elő. Az 
egyik gödörben, a nyesési szinttó1 kb. 50 cm-re nem ösz
szefüggő szarvasmarha és kutya vázrészeket bontottunk 
ki. Az állatcsontok mellett korongolt szürke-és téglaszínű 
edénytöredékek (hombárok, behúzott peremű tálak), 
kézzel formált fazék- és fedőtöredékek és különféle 
használati eszközök (fenó'kő-, malomkőtöredékek, agyag
korong, átfúrt csonteszköz stb.) is felszínre kerültek. 
Több aljtöredéken nagyméretű furatot figyeltünk meg. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bottyán Katinka, Bedő Valér és Kajtár 
Norbert technikusok. 

GuL v ÁS GvöNGYl 

273.  Kunfehértó, Füzes, Mélykúti úttól K-re 
(KÖH 69Li97) 
(Bács-Kiskun megye) Kk, Kú 
A vizsgált lelőhely Kunfehértótól mintegy 3 km-re 
DK-re fekszik a Füzes nevíí gyepterület és a Tóth-erdő 
találkozásánál. Itt a Mélykúti út nevíí dűlőút K-i ol-

dalán, egy D felé markánsan emelkedő, É-D-i irányú, 
keskeny dombhát környezetében terül el a leló'hely. 
A Magyar-Horvát gázvezeték nyomvonala által érin
tett HT-98 jelű leló'helyen 2010. március 3-23. között a 
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársai 
több ütemben végeztek megelőző feltárást, összesen 
1525 m2-en. A talajtakaró gépi eltávolítása nyomán a 
sárga, homokos altalajon 89 jelenség foltja rajzolódott 
ki a nyesés során: a leletanyag alapján a késő középko
ri-kora újkori (17-18. századi) település 76 objektuma. 
Bár nem minden objektumból került elő korhatározó le
letanyag, azok elhelyezkedése alapján kijelenthető, hogy 
egy egyrétegű telepró1 beszélhetünk. A szelvényben 
41 gödör, 27 árok és 6 cölöphely került napvilágra. Két 
helyen tapasztaltunk nagyobb objektumsűrűsödést, de 
ezek nem kötődtek szorosan a magasabb térszínekhez. 
Az árokszakaszok döntő része egykor kisebb szögletes 
vagy kerek alakú teret határolt. A szelvény két legna
gyobb, feltehetően összetartozó árokrészlete, valamint 
egy velük párhuzamosan futó árok egy nagyobb, kettős 
kialakítású árokrendszer elemei lehetettek. Az árkok 
által kerített belső, feltehetően szögletes alakú terület 
központja a környék legmagasabb részén, a szelvénytó1 
DK-re található. A feltáráson eló'került gödrök zöme 
sekélyen a sárgás homokos, agyagos altalajba mélyedő 
beásásnak bizonyult, több enyhén méhkas alakú. Utób
biak száma azonban alacsonyabb, inkább az anyagos 
területen gyakoribb megoldás. Mélységük legfeljebb 60 
cm volt, az átlagos a 30 cm körüli volt a nyesett szinthez 
viszonyítva. A vermek közül - a szelvény két mélyebb 
részén - több nagyobb mérettí is eló'került. Ezek között 
a legnagyobb egy 190 cm mély, 460 cm-es átmérőj(í volt. 
A földnyerő vermeket csoportokban, szinte egymást 
érintve ásták ki, aljuk a sárga homokos altalajba mélyedt. 

A területen előkerült leletanyag a település mérete
ihez képest szegényes. Döntő részét állatcsont képezte, 
amelyek többsége szarvasmarhától származott. Csontból 
készült eszközök is eló'kerültek, melyek közül egy ár 
valamint egy csontkorcsolya töredéke érdemel említést. 
A kerámiaanyagban a gyorskorongolt, vörösesbarnára, 
ritkábban fehéres színűre égetett, homokkal soványított 
töredékek a meghatározóak. A kihajló fazékperemek 
között gyakori a bordával tagolt, valamint a fedó'hornyos 
típus. Több kúpos testtí fedőtöredék mellett számos po
hár alakú kályhaszem is eló'került. Az edények díszítését 
vörös sávos festés jelentette. Mázas töredékek egyáltalán 
nem kerültek elő. A fémanyag szerénynek mondható, de 
változatos. Legjelentősebb egy lakat, valamint egy per
forált szélű vörösréz tarsolylemez. A fémanyag zömét 
kitevő különféle vastárgyak eredeti funkciója a legtöbb 
esetben ismeretlen maradt. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Takács Gábor, Nagy Norbert, Tarjányi 
László technikusok. 

PóPlTY DÁNIEL 
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2 7L.i. Kunfehértó, Pázsit-tanya 
(KÖH 72693) 
( Bács-Kiskun megye) Sza 
A Magyar-Horvát gázvezeték építéséhez kapcsolódó 
szakfelügyelet során előkerült HT-125 jelű lelőhely 
Kiskunhalas és Kunfehértó települések között, egy 
legelőként használt lankás kiemelkedésen található, a 
tranzitvezeték 63+300-63+750 km-szelvényei között. 
A nyomvonal által érintett szakaszon 2010. március 
4-22. között végeztünk feltárást 2268 m2-en, 5 m szé
lességben és 440 m hosszan. A gázvezeték a leló'hely 
középső részén halad át, É-i és D-i végeit azonosítottuk, 
Ny-i és K-i irányban lehatárolására nem volt mód. A fel
tárás során egy szarmata korú telep részletét találtuk, 
az előkerült 48 régészeti korú objektum többsége árok 
volt. Ezeken kívül néhány kisebb gödröt és cölöphelyet 
tártunk fel. Az objektumokból meglehetősen kevés 
kerámia és állatcsont került elő. A régészeti jelenségek 
a leló11ely É-i és D-i végein sűrűsödtek, középső részen 
jóval ritkábban fordultak elő. 

Az elsődleges feldolgozás után a leletek a Bács-Kis
kun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezeténél 
kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Kulcsár Zoltán, Kulcsár Zoltánné, 
Frank Tamás technikusok. 

275.  Kunhegyes, Kárászos-lapos 
( KÖH 7 3 1  L.i 3 )  
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) ő 

HARGITAI ANDRÁS 

A Nagykunsági árapasztó tározó A3 jelű anyagnyerő he
lyén 2010 áprilisában őskori leló'hely került elő. A gépek 
az anyagnyerő hely ÉK-i sarkán végeztek humuszolást. 
Egy mintegy 200x50 m-es területen 3 régészeti objek
tum foltja került elő, néhány őskori kerámia és egy 
őrló'kőtöredék. A kivitelező az érintett területet lezárta, 
a továbbiakban nem bolygatja. 

ZSOLDOS ATTILA 

2 76.  Kunszentmiklós határa 
(Bács-Kiskun megye) B, V, Sza, Ge, A, Á, Kö, Kk. Kú 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már sűrű vetés borította, nagyjából hasonló 
arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. gaz
zal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

A Kunszentmiklós külterületén végzett munka 
során 1 1  új lelőhelyet találtunk: Sztaleó-tanya (KÖH 
74565); Hegedíis-tanya (74567); Szabad-rétmellék !. és II. 
(74569, 74571); Harmincas-csatorna (74573); Kiskunsági 
Tsz II. (74575); Fehérszék I. és II. (74577, 74579); Sze
méttelep (74581); Egyetértés Tsz !. és II. (74583, 74585) . 
A terepbejárás során őskori, bronzkori, vaskori, szarma
ta, gepida, avar, Árpád-kori, középkori, késő középkori, 
kora újkori és újkori leletek kerültek elő. 

Munkatársak: Bóka Gergely régész; Fodor Péter, Kiss 
László Levente, Szabó Gergő technikusok. 

277.  Lábod határa 
(Somogy megye) B, Ró, Kö 

ZSOLDOS ATTILA 

Nagyatád környékén szennyvízvezeték kiépítését ter
vezték, ennek kapcsán 2010. júliusban hatástanulmány 
készítése céljából terepbejárásokat végeztünk. Csak a 
terület egy része volt bejárható, az erdős, ill. kaszálóként, 
legeló'kén használt területeken kívül a gabonával fedett 
területek sem voltak vizsgálhatók. A kukoricával és 
napraforgóval fedett területeken a termény helyenként 
már magasra nőtt, a megfigyelési körülmények messze 
nem voltak tökéletesek. Kevés helyen volt tárcsázott 
terület, ezek viszonylag jól láthatóak voltak. Jelentősebb 
területeket jártunk be Nagyatád és Bakháza, Háromfa, 
ill. Nagyatád és Ötvöskónyi között. Ötvöskónyi és Kutas 
között csak a területek kisebb része, Nagyatád és Lábod 
között csak két kis szakasz volt régészetileg vizsgálható. 
Lábodtól D-re a Lábodi-Rinyáig viszonylag jól bejárha
tó volt, ezután gyakorlatilag nem volt bejárható rész. 
A terepbejárás során négy ismert leló'hely területét 
pontosítottuk és 3 új leló11elyet találtunk. 

Lábodtól D-re az út Ny-i oldalán közepes nagyságú 
napraforgóban, viszonylag jó észlelési körülmények 
között két ismert lelőhely területét módosítottuk: 
Kápolna-dűlő (KÖH 671 07), Malmi-rétele (67109). 
A korábban ismert középkori telepnyomokon kívül 
az elsőnél római, a másodiknál urnamezős és badeni 
kerámiát is találtunk. 

Munkatársak: Gál Zoltán, Nyári Zsolt, Cserép Tamás. 

278. Lápafő, Temető 
(KÖH 5209 1 )  
(Tolna megye) Kö 

MOLNÁR IsTV ÁN 

2010. március 23-án Takács Melinda dombóvári régész
hallgató jelentette, hogy a lápafői temető Ny-i szélén 
megbolygatták a középkori templom falait. A sírásók 
elmondása szerint 25-30 cm mélyen falba akadtak, ame
lyet a sír mélységéig kiszedtek. A fal állítólag É-i irányban 
folytatódott. Helyszínelési.ink során a sírtól Ny-ra fekvő 
füves, lejtfís tP.rii lP.tP.n ri fíí között sok helyi.itt figyeltünk 
meg apró építési törmeléket, tégla-, kő- és habarcsmor
zsalékot. Feltehető, hogy a megbolygatott É-D irányú 
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fal a templom K-i végéhez tartozott. Takács Melinda a 
kiszedett törmelékbó1 néhány ép téglát és tetőcserepet, 
valamint egy faragott mészkő oszlopfőtöredéket mentett 
meg, amelyeket a szekszárdi múzeumba szállítottunk. 

K. NÉMETH ANDRÁS - ÓooR }ÁNos GÁBOR 

2 79. Lázi határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Ró, Á 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

Lázi határának D-i részén a Kender-földön nyilván
tartott, intenzív lelóbely-együttes környékét vizsgáltuk 
meg. Ezenkívül még három új lelőhely került elő a 
falutól DNy-ra: Kender-föld II., Páskum II., Nagylegelő 
(KÖH 74223, 74225, 74277). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

280. Levél ,  Tízholdasok 
(KÖH 74397) 
(Győr-Moson-Sopron megye) U ,  A, Á 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

Levél határában 13 lelóbelyet vizsgáltunk, ebbó1 
egy helyszínen korábban nem volt ismert lelóbely; most 
nagy kiterjedésű, intenzív lelóbelyet lokalizáltunk, több 
korszak leletanyagával. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

2 8 1 . Lébény határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Á 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

Lébény É-i határában nyolc lelóbelyet keresztezett 
a nyomvonal; köztük a Bille-dombot (KÖH 24343), ahol 
a domb DK-i, még nem elbontott részén halad keresz
tül. Öt lelóbelyet itt is újonnan sikerült lokalizálnunk: 
Köleszi-dűlő I-IJI., Gyopáros-dűlő I-II. (KÖI-I 74379, 
74383, 74385, 74387, 74389). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

282. Létavértes, Első-forduló 
(KÖH 62604) 
(Hajdú-Bihar megye) B, Szk 
A MOL gázvezeték tervezett nyomvonala és védőövezete 
érintette a lelóbelyet, melyen a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatósága régészeti megelőző feltárást 
végzett. 

A terület a Nyírség és az Érmellék találkozásának 
vonalán terül el, amely a Nyírség D-i részéhez, a Liget
alja legdélebbi részéhez tartozik. Talajgenetikai szem
pontból a kutatott területen humuszos és csernozjom 
jelleglí homok található, megszakítva réti talajokkal. 
A lelóbely a székelyhídi országút D-i oldalán lévő széles, 
É-D irányú háton található. A megelőző feltárást két 
ütemben, 2009. november 24. és december 1 1 „  vala
mint 2010. március 22. és április 2. között végeztük el. 
Összesen 3510 m2-t humuszoltunk le, nagyjából 6 m 
szélességben és 500 m hosszan. Az 1 m-t is meghaladó 
humusztakaró eltávolítása után 131 objektumot tártunk 
fel és dokumentáltunk, melyekhez 134 stratigráfiai 
egységet rendeltünk. 

A feltárt objektumok közül számos természeti 
jelenségnek bizonyult. A területen a legkorábban a 
kora bronzlwrban (Makó-kultúra) telepedtek meg, amit 
néhány igen gazdag kerámia és állatcsont leletanyagú 
gödör jelzett. Egyikükben a gödör aljába helyezett, de a 
ránehezedő föld nyomásától összeroppant edények és 
azok ételtartalma (kisebb szárnyas csontok), valamint 
a melléjük helyezett húsokhoz tartozó csontok is jól 
elkülöníthetők voltak egymástól. Az edénykupaconként 
külön-külön felszedett, viszonylag nagyméretlí edénytö
redékekbó1 szinte bizonyosan összeállíthatóak lesznek a 
kultikus célból a gödörbe helyezett edények. 

Néhány középső vaslwri (Kr. e. 7-6. századi, felte
hetőleg szleíta) objektum - gödrök és egy szabadtéri 
kemence - olyan magasan feküdtek, hogy a mélyszántás 
megsemmisítette ó'ket, csak az objektumok alsó 10-20 
cm-nyi részét sikerült megmentenünk. A szabadon álló 
kemence épített boltozatának indítása és vörösre átégett 
platnija jól dokumentálható volt. A jobb hőtartás végett 
a platni alá két rétegben kerámiatöredékeket terítettek 
szét, amelyek a restaurálás során reményeink szerint 
szintén ép, vagy majdnem ép edényekké egészíthetó'k 
majd ki. A két települési horizont között egy jó 1 m 
vastag feltöltési réteget figyeltünk meg, amelyet a terü
let több, mélyebben fekvő részén is sikerült szondával 
vagy kutatóárokkal megtalálnunk. A planírozási réteg 
érezhetően megmozgatott földbó1 állt, ami rendkívüli 
mértékben tele volt állatjáratokkal és csak elszórtan, 
egymástól horizontálisan és vertikálisan is igen távoli 
pontjairól került elő elenyésző mennyiségCí kerámia
töredék (fó1eg kora bronzkori, de volt kevés vaskori is) 
vagy állatcsont. A feltételezést a közeli Kokad, Tag-birtok 
lelóbelyen észlelt hasonló megfigyelés is alátámasztja. 
Egy igen rit.hís e.lre.n<ie.zés(í, meglehetősen szerény le
letanyagú település néhány objektumát sikerült tehát 
felfedni a kutatással, de lakóépületeket nem találtunk. 
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A feltárt nyomvonal legmélyebb részén egy újkori ta
nya épületeinek a nyomait dokumentáltuk kutatóárkos 
módszerrel. 

Munkatársak: Czinegéné Kiss Ilona és Papp Enikő 
ásatási technikusok. A geodéziai felmérést és a leló11ely 
digitális feldolgozását az Archeodata 1998. Bt. végezte. 

283.  Ligetfa lva, Erdő-Főd 
(Zala megye) U, B, Á 

Bocsi ZsóFIA 

A 76. sz. főút rekonstrukciója tette szükségessé a meg
előző régészeti feltárását Ligetfalva határának D-i sarkán, 
a Ligetfalvi-patak fölé magasodó domboldalon. A 2008-as 
terepbejárás és az ebbó1 készült hatástanulmány alap
ján a lelónelyet az út jobb oldalának földmunkálatai a 
32+360-32+410 km-sz. közötti szakaszon érintik. A hu
muszolást 2010. október 28-án végeztük el az útpadka és 
a rekonstrukciós határ között (284 m2). A terület teljesen 
fedett volt: 20 régészeti jelenség foltja rajzolódott ki, 
ezeket november 8-9-én tártuk fel, a geodéziai felmé
résre november 10-én került sor. A kis felületen gödrök 
és cölöphelyek kerültek napvilágra, a beló1ük előkerült 
leletanyag három korszakra datálható: a legidősebbek a 
késő neolit lengyeli kultúra idejére, majd a bronzkorra 
és végül az Árpád-korra. A leletek zöme kerámiatöredék, 
kevés állatcsont és kőeszköz töredéke volt közöttük. 

A feltárás során egyértelmCívé vált, hogy a lelőhely 
kiterjedése nagyobb, mint azt a terepbejárási adatok 
mutatták. A 76. sz. főút rekonstrukciójának munkálatai 
mind Ny-i, mind K-i irányba további régészeti jelensé
geket is megbolygathatnak. 

A leletek elsődleges feldolgozása a Magyar Nemzeti 
Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi Központ szombat
helyi regionális irodájában történik. 

Munkatárs: Spolár Erika terepi asszisztens. A geo
déziai felmérést Áncsán Zoltán ás Földi Áron végezte. 

284. Lovászpatona határa 
(Veszprém megye) Ő, N, Á 

TOKAI ZITA MÁRIA 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

Lovászpatona határában, a Sokorói-Bakony-ér D-i 
oldalán három lelónelyen haladt keresztül a nyomvo
nal. A KÖH 8406 számon nyilvántartott intenzív, több 
korszakon át lakott lelónelyet pontosítottuk. Továbbá 
két új lelónelyet találtunk: Malom mező I. és II. (KÖH 
74267, 74?.69) .  Eló11hin Árpád-kori, utóbbin őskori és 
népvándorlás kori kerámiatöredékeket gyCíjtöttünk. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

285.  Lövő, Kígyós II. 
( KÖH 73839) 
(Győ-Moson-Sopron megye) Ő 
2010 márciusa folyamán régészeti megfigyelést foly
tattam a Lövő és Sopronkövesd között, a 84. sz. főút
vonaltól D-re elterülő lankás domboldalon, a 01 93/5 
hrsz.-ú telken létesítendő szélerőmű felvezető útjának, 
ill. villamoskábel fektetésének földmunkáinál. Az út 
kialakításához részben a korábbi dűlőutat használta fel 
a kivitelező. 

A kábel kiásott kb. 80 cm mélységű árka alapján 
az erősen kavicsos termőtalaj vastagsága alig 10 cm, 
mely alatt vörös agyagos, sóderes talajréteg húzódik. 
A két nyomvonal földmunkáinak figyelemmel kísérése 
mellett a környező szántóföldeken terepbejárást is 
végeztem. Sem a földmunkák során, sem a terepbejá
ráskor régészeti jelenségeket nem észleltem. Csekély 
mennyiségCí, jellegtelen kis őskori kerámiatöredékek
bó1 és egy azonosíthatatlan vastárgyból álló rendkívül 
szórványos leletanyagot mindössze a kábelnyomvonal 
K-i, Lövő határában húzódó szakasza melletti szántóban 
gyűjtöttem. A területet új lelőhelyként regisztráltam. 

286. Lövő, Vasút utca vége 
(KÖH 46980) 
(Győ-Moson-Sopron megye) B 

POLGÁR PÉTER 

2010. március 10-17. között elvégeztük a 03, 06 hrsz.-ú 
ingatlanokon, 677 m2-en a megelőző feltárást, amit a 
Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal korsze
rűsítése tett szükségessé. 

Lövő É-i részén, a Kardos-ér Ny-i partján, a 84. 
sz. főúttól K-re, a Vasútra-dűlő D-i részén 2004-ben, 
terepbejárás során Takács Károly intenzív római kori 
leló11elyet azonosított. A Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat munkatársai a 2008. áprilisi állapotfel
mérés során feltételezték, hogy a vasúttól K-re húzódó 
lelónely Ny-i szélét érintheti a vasút tengelye. 

2010 márciusában a vasúti töltés Ny-i oldalán, a 
lelónely feltételezett Ny-i szélén kezdtük a kutatást. 
A vasúti töltést kísérő árok aljában és oldalában lévő, 
korábban akácossal beültetett felületen a humusz vas
tagsága meglehetősen változó (10-150 cm) volt, mivel 
egy árok rézsűjéró1 van szó. Az altalajt a fák gyökerei 
erősen megbolygatták, ezek nyomai között régészeti 
j elenségek elszórtan jelentkeztek, de a 400 m hosszú 
felület teljes hosszában. Biztosan régészeti jelenséget 
1 3-at tártunk fel: nagy részük gödör, ill. cölöphely, 
valamint két K-Ny irányú árok részlete. Ezekbó1 az 
objektumokból került elő a viszonylag kis mennyiségű 
kerámia-, és állatcsontanyag jó része. 

A terepbejárások során feltételezett intenzív római 
kori telepnek nyomát itt nem találtuk, valószínCíleg 
csak a vasúttól K-re lévő dombhátra terjed ki. A kerá
miaanyag legnagyobb része őskori, a kora bronzkorra 
tehető, meglehetősen szórt település nyoma. A leggazda-
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gabb leletanyagú objektum égett rétegében egy henger 
alakú agyagnehezéket találtunk. Az egyik árokból egy 
középkori kerámiatöredék került elő. Többkorszakos 
lelónelyró1 van szó, amelynek Ny-i szélén egy bronz
kori, valószínűleg Makó-kultúrába sorolható telep kis 
részletét lehetett meghatározni. 

A leletek a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
szombathelyi irodájában történő elsődleges feldolgozás 
után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerülnek végleges 
elhelyezésre. 

Munkatársak: Eke István régész; Bek Tamás, Radics 
András régésztechnikusok; Lakatosné Sövegjártó Erika, 
Molnár Szabolcs, Ritly Jenő, Wolf Ernő betanított terepi 
asszisztensek. A geodéziai felmérést a KÖSZ Szombat
helyi Geodézia Csoportja végezte. 

287. Lulla, Büdös-alja 
(KÖH Li6990) 
(Somogy megye) R, B,  LT, Á. Kk 

MELIS ESZTER 

2010-ben kezdtük meg a régészeti munkát a Balatonend
réd-Lulla összekötő út tervezett nyomvonalán. A lullai 
megelőző feltárásokat a Somogy Megyei Múzeumok 
Igazgatósága végezte. A lelónely Lullától Ny-ra talál
ható. A terület É felé folyamatosan mélyül. A lelónely 
D-i része egy magas, erdős dombtetőn, középső része 
az eleinte meredekebb, majd lankásabb dombolda
lon található. Ez utóbbi részt egy földút osztja ketté. 
A lelónely É-i része mélyen fekvő, laposabb terület. 
Itt egy mesterséges medrű vízfolyás osztja két részre a 
lelónelyet, a vízhez közel kissé újra emelkedik a felszín. 
A mélyebben fekvő É-i területeken viszonylag vastag, 
40-80 cm-es, a meredekebb domboldalban csak 20-30 
cm-es humuszréteg volt. 

A vízfolyástól É-ra lévő leló11elyrészen csak egy ár
kot találtunk. Az objektumokkal fedett terület É-ról jól 
körülhatárolható volt, egyértelműen véget ért. Dél felé a 
lelónely felhúzódik a dombtetőre, legalább az erdősávig. 

Néhány gödör őskori volt. Ezek egy része kora 
bronzkori, a Somogyvár-Vinkovci kultúra időszakára 
keltezhető, másik részük rézkori, feltehetően a Balaton
Lasinja kultúra leletanyagát tartalmazta. 

Több objektum a kelta korra tehető. Két viszonylag 
sekély, nagyobb méretű objektum - talán épületmarad
vány - mellett gödröket, és egy kemencebokrot találtunk 
ebbó1 a korszakból. 

Nagyobbrészt a középkori Lulla maradványait tártuk 
fel. Az objektumok többsége a kora Árpád-kortól a késő 
középkorig terjedő időszakból származik. Megállapítha
tó, hogy a késő Árpád-korban inkább a magasabban lévő 
domboldalt lakták, míg a korai Árpád-korban (hasonló
an a kelta és római időszakhoz) több objektum volt a 
mélyebben fekvő részeken. Az objektumok viszonylag 
sűrűn helyezkedtek el, többször metszették egymást. 
A számos gödör, cölöplyuk, árok mellett több külső 
kemencét és kemencebokrot is feltártunk. 

A lelónely eddigi legérdekesebb objektuma egy késő 
középkori téglaégető kemence. Egy földbe mélyített 
alapárkos épületet - talán veremólat - is kibontottunk, 
de lakóházat nem találtunk, ami a lelónely felső rétegé
nek erős pusztulásával magyarázható. Egy nagyobb terü
letet bezáró, ovális alakú kerítőárok, egy nagyméretű -
5-6 m mély, 15 m hosszú - kérdéses funkciójú objektum 
és egy kút emelhető ki a középkori objektumok közül. 
Az objektumok gazdag leletanyagot tartalmaztak, több 
vaseszköz, kulcs, sarkantyú, kés került elő a nagyszámú 
kerámiatöredék mellett. 

Munkatársak: Varga Máté régész, Balla Krisztián, 
Nyári Zsolt, Cserép Tamás, Gál Zoltán technikusok. 

MOLNÁR ISTVÁN - SIPOS CARMEN 

288. Lulla, Jabapuszta DK 
(KÖH Li6995) 
(Somogy megye) L T 
A Lulla-Balatonendréd összekötő út megelőző ásatá
sának keretében a jelenlegi országutat és annak két 
oldalán lévő területet tárhattuk fel, csak részlegesen, a 
munkálatokat előreláthatóan 2011-ben tudjuk befejezni. 
A területet igen mély (50-150 cm-es) humuszréteg fed
te, amely a lelónely közepe felé mélyült, és jelentősen 
megnehezítette a lelónely határainak terepbejárással 
történő meghatározását. 

Az eddig feltárt részen összesen 78 kelta objektumot 
találtunk. A számos gödör, árok mellett 6 tapasztott 
padlójú, cölöpszerkezetes, földbe mélyített kelta épület, 
1 edényégető kemence és 2 kemence is eló'került. Az 
épületek szerkezetét a magas talajvíz és a szelvényt met
sző újkori árkok miatt nehéz rekonstruálni. Egy esetben 
feltételezhető, hogy a téglalap alakú épület rövidebb 
oldalának középen lévő ágasfa tartotta a házat. Az egyik 
háznál megfigyelhető volt a padló megújítása kb. 20 cm
rel a padlószint felett. Ezen a szinten egy kemence volt. 

Az edényégető kemence tűzterét egy tartóborda 
osztotta ketté, rostélyán 3 koncentrikus körben helyez
kedtek el a lyukak. Előtérgödre a jelenkori vízvezeték 
árka miatt megsemmisült. 

A gazdag leletanyagból egy ép ekepapucsot lehetett 
kiemelni - ez a 2. sz. épület betöltésébó1 került elő. 

Az objektumok a terület két végén sűrűsödtek, 
a legértékesebbek - házak, edényégető kemence - a 
lelónely É-i részébó1 kerültek elő. 

Munkatársak: Molnár István és Varga Máté régé
szek, Nyári Zsolt, Balla Krisztián, Cserép Tamás ásatási 
technikusok. 

HONTI SZILVIA - SIPOS CARMEN 

289. Magy, Csengő-árok 
( KÖH 3Li852)  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) R 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010. június 
24. és augusztus 4. között elvégezte az M3 68 jelű régésze-
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ti lel6bely (0105/52, 0105/57 hrsz.) megelőző feltárását. 
A kutatást az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosna
mény közötti szakaszának építése tette szükségessé. 
A feltárt terület 1880 m2 volt. 

A lel6bely Kállósemjén községt61 K-re, a Kauzsay-ta
nyától ÉNy-ra, egy kis lapos, kerek magaslaton található. 
A dombot K-r61 egy ma is aktív patakvölgy határolja, az 
ún. Csengő-árok. A nyíregyházi Jósa András Múzeum 
régészei lokalizálták a lelóbelyet terepbejárás során, ami 
alapján egy őskori településre lehetett számítani. A ku
tatás a lelóbely D-i részét érintette: a bodrogkeresztúri 
kultúra (középső rézkor) 31 szórt hamvas urnatemetke
zését és 2 jelképes sírt tártunk fel, ez utóbbiak datálása 
egyelőre kérdéses. 

A régészeti jelenségek a domb tetejéró1 teljesen hi
ányoztak, csak a domb É-i lejtőjén jelentkeztek. Az első 
humuszolási szinten 21 középső rézkori szórt hamvas 
rítusú urnatemetkezés került elő. A mélyszántással 
bolygatott urnák kört alkotva helyezkedtek el. A körnek 
csak az egyik felében találtunk temetkezéseket, míg a 
másik felét vélhetó1eg megsemmisítette a mezőgazda
sági művelés. A sírok feltételezett körívét ÉK-i irányból 
2 jelképes temetkezés zárta le, melyekben csontokat 
nem találtunk, csupán egy újkori kerámiatöredéket és 
egy kis vasdarabkát. 

Az urnák környezetének finombontása során bebi
zonyosodott, hogy a mélyszántással bolygatott, sárgás
barna homokréteg alatti vörös, kovárványos rétegben 
is vannak urnák, ezért szintsüllyesztésre volt szükség. 
A második humuszolási szinten 10 újabb temetkezés 
bukkant elő, melyek koncentrikus kört alkottak az első 
szinten megfogott urnatemetkezésekkel. 

Mivel még a 2. humuszolási szinten sem értük el 
a bolygatatlan altalajt, ezért kizárólag az eddig feltárt 
urnák helyén, egy 24,5x28 m nagyságú területen, 15 
cm-es mélységben újabb szintsüllyesztést végeztünk. 
A sárga, ill. néhol vörös, kovárványos altalajban újabb 
urnatemetkezést vagy más régészeti jelenségre utaló 
nyomot azonban nem találtunk. A két koncentrikus 
körben elhelyezett urnatemetkezések mértani közép
pontjában a kotróval egy 6x2 m-es szondát nyitottunk, 
annak reményében, hogy a sírok középpontjában megta
láljuk a legrangosabb temetkezést. Mintegy 25-30 cm-re 
mélyültünk le a sárga, homokos altalajban, de régészeti 
j elenségre utaló nyomot nem találtunk. 

Két edényegyüttes kivételével egyik urnatemetke
zésnél sem tudtunk sírfoltot elkülöníteni. Az edények 
a kovárványos homokrétegben feküdtek vagy néhány 
esetben a mélyszántás csíkjában bukkantak elő. Az 
edényegyüttesek általában 3 edénytípusból tevődtek 
össze: egy ún. tejesköcsög alakú edényből, egy csészéb61 
és egy ún. virágcserép alakú edénybó1. Az ettó1 eltérő 
összetételű edényegyüttesek egyikében a tejesköcsög 
alakú edény mellett egy durvább kivitelű virágcserép 
alakú edény helyezkedett el, benne egy másik virág
cserép alakú edénnyel, majd mellettük egy csövestalpú 
korsó. Egy másik edényegyüttesben a tejesköcsög alakú 

edény mellé egy négylábú, hasán kis, függ61egesen átfúrt 
füllel ellátott edényt helyeztek. 

Az edénymellékleteken kívül a két lehumuszolt 
szinten 5 edényegyüttes mellett találtunk pattintott kő
pengét. Az egyik temetkezés rangját jól jelzi, hogy a csé
sze és a virágcserép alakú edény mellé is tettek egy-egy 
pattintott kőpengét. A rézkori urnatemető jelentőségét 
növeli az urnák által alkotott kör K-i oldalán a szántás
csíkban talált vékony, rovátkolt díszítésű aranycsövecske, 
valamint az alatta előkerült kúpos aranyékszer. Ez utób
binak több párhuzama ismert a rézkorban. 

Két edényegyüttesnél rézeszközt is találtunk mel
lékletként: az egyik temetkezésnél a tejesköcsög mellé 
egy rézvésőt; egy másik esetben a tejesköcsög mellé egy 
réztűt és egy réz lándzsahegyet helyeztek. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat nyíregyházi irodájában történő elsődleges 
feldolgozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre 

Munkatársak: Bernáth László, Kovács Zoltán, Resz
ler József Péter, Sike Barnabás technikusok. A geodéziai 
felmérést a Geoservice Kft. végezte. 

BERECZ BARBARA 

290. Magy, Kauzsay-tanya 
(KÖH 34853,  34854)  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B,  Szk, Á 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2009. au
gusztus 3. és 2010. április 9. között elvégezte az M3-70 
jelű régészeti lel6bely megelőző feltárását. A kutatást 
az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti 
szakaszának építése tette szükségessé. A feltárt terület 
11 707 m2 volt. 

A lel6bely Magy községt61 Ny-ra, a Kauzsay-tanyától 
É-ra helyezkedik el, egy K-Ny-i irányban húzódó kisebb 
dombháton. 

Összességében több mint 500 régészeti jelenséget 
tártunk fel, melyek kizárólag a kutatott terület középső 
részén, 250-300 m-es szakaszon kerültek elő. 

A lelőhely gyér számú, jórészt rétegek alapján 
azonosított legkorábbi megtelepedési fázisát a bronz
kor jelenti. A lelőhely kora bronzkori leletanyagát a 
DK-i részen megfogott kultúrrétegből előkerült ke
rámiaanyag mellett egy kisméretű bronztőr fémjelzi. 
A szkíta korszakot két szórványként előkerült nyílhegy 
képviseli. 

A lelóbely legintenzívebb időszaka az Árpád-kor. 
Egy klasszikus, 12-13. századi településrészletet sikerült 
megfogni, mely az okleveles adatok alapján Ómagy
gyal (Omagh) azonosítható. Az ÉNy-DK-i irányban 
elnyúló település 26 lakóépületét, gödreit, vermeit, 
kutat, valamint több, részben azonosíthatatlan funk
ciójú jelenségét tártuk fel. Az épületek tömbökben 
való elhelyezkedése a falu vándorló, visszatelepülő 
életmódjára utal, megtartva az eredeti telekszerkezetet. 
Az épületek megközelító1eg É-D-i, ill. K-Ny-i sorokat 

277 



R ÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010 

alkotnak. A település a 13 .  sz. végén elpusztult. Erre 
utal a felület egy részén napvilágra került égési réteg 
mellett több leégett lakóház. Egy részüknél a leégett 
tetőszerkezet kivételesen jó állapotban maradt meg, a 
padlón in situ a háztartási eszközökkel (fazekak, mező
gazdasági eszközök). 

A döntően 14-20 m2-es, (bár nem ritka a 20-22 m2-
es épület sem) félig földbe mélyített, téglalap alakú la
kóházak, ágasfás-szelemenes tetőszerkezetűek. Kemen
céjük minden esetben az épület rövidebbik oldalának 
sarkában elhelyezett, épített. Bejáratukat csak kivételes 
esetben sikerült feltárni, a kemencével átellenes, rövi
debbik oldalon. 

A település utolsó, pusztulási fázisához köthető a 
nyomvonal É-i szélén, egy már felhagyott lakóházba 
temetett gyermek K-Ny-i tájolású sírja is. Hiányoznak 
a külső kemencék, ill. a gazdasági jellegű épületek. 

A leletek döntő többségét a kerámiaanyag jelenti, de 
emellett jelentős a fémanyag is, melyet általános típusai 
(háztartási és mezőgazdasági eszközök) mellett 6 érme, 
7 sarkantyú és több nyílhegy is jelez. Ez utóbbi lelettípu
sok „magas száma" felveti a lehetőséget, miszerint, egy 
őrző-védő, katonai funkciókat ellátó, szolgáltató faluval 
állunk szemben. 

A jelentős számú ékszer döntő többsége S-végű haj
karika, ill. részben másodlagosan felhasznált bronzkori 
és Árpád-kori ékszerek „kombinációjából" álló darabok. 

A terepbejárási adatok és a feltárás során tett 
megfigyelések alapján a település É-i irányban a nyom
vonalon kívül is folytatódik, teljes kiterjedése azonban 
nem ismert. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat nyíregyházi irodájában történő elsődleges 
feldolgozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: János Judit régész, Reszler József 
Péter, Kovács Zoltán, Magyar Csaba technikusok. A ge
odéziai felmérést a Geoservice Kft. végezte. 

2 9 1 .  Magyaralmás, Rokkant-dűlő 
(KÖH 682Li3)  
(Fejér megye) U, B, LT 

Krss CSABA 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

Magyaralmás határában egyetlen lelónelyen ha
lad keresztül a nyomvonal, a Rokkant-dfüóben nagy 
kiterjedés{í, több korszakon át lakott, korábban isme
retlen lelónelyet találtunk. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - ST!BRÁNYI MÁTÉ 

292. Magyarbánhegyes, Boglyás-Lengés-dűlő 
(KÖH 7308 1 ) 
( Békés megye) U, R 
2010. július 21 .  és augusztus 6. között megelőző feltárá
sokat végeztünk a Kunágota MOL gázvezeték építésével 
érintett, MOL-5 jelű régészeti lelőhelyen. 

A leló11ely Magyarbánhegyestó1 DNy-ra, a belterü
lettó1 csaknem 2 km-re, a mezőkovácsházi határvonaltól 
kb. 500 m-re ÉK-re található. A területen, egy kisebb 
földháton 250x150 m-es körzetben őskori kerámiatö
redékek kerültek elő. A vezeték nyomvonala a tervek 
alapján a leló11ely É-i harmadát érintette, annak 200 m 
hosszú szakaszán. A feltárt 896 m2-bó1 366 m2 volt régé
szetileg fedett. A 200 m hosszú és 6 m széles szelvényben 
9 objektumot (12 stratigráfiai jelenséget) figyeltünk meg. 

Az első lakók a leözépső neolitileumban érkeztek a 
területre. A korszakhoz egyelőre 3 jelenséget lehetett 
kötni. A leletek alapján a jelenségeket a szakálháti 
kultúra kisebb csoportja hagyta hátra. Ezek kivétel 
nélkül gödrök voltak, amelyek a mai járószint alatt 50 
cm mélyen húzódó őskori járószintbó1 mélyültek le a 
barna szubhumuszba, majd a sárga agyagos altalajba. 
Az objektumok jól elváló folttal csak a mai felszín alatt 
120 cm mélyen jelentkeztek. A neolit gödrök hengeres, 
teknős aljú, 160-300 cm átmérőjű, 50-120 cm mély, 
kerek, vagy ovális szájú beásások voltak. A korszak 
objektumai a szelvény K-i felében, annak legmagasabb 
pontja körül, egy 50 m-es szakaszon csoportosultak. 
A középső neolit korú leletek között számos impozáns 
darab érdemel említést. A feltárás egyik legfontosabb 
lelete egy arcos edény, mely az egykori neolit járószinten 
került elő. A nagyméretű, vastag falú edénynek perem-, 
fül-, nyak-, has- és aljtöredékei kerültek elő, mely rész
letek alapján jó esély van a teljes forma megrajzolására. 
Az antropomorf edény arcrésze nem került elő, viszont 
ismertek a füleket jelképző és az azt keretelő V alakú 
karcok részletei. Az edény hasát jellegzetes, spirálisan 
futó párhuzamos vonalak díszítették. Az arcos edényt 
rejtő réteg alatti 7. gödörbó1 két agyag mellplasztika is 
eló'került, melyek két különálló antropomorf edénybó1 
származtak. A kultúra gödreibó1 származó egyéb töre
dékek zömében finoman iszapolt, gondosan fényezett 
vékony falú, gyakran okkerrel vörösre festett kerámiá
hoz tartoztak. Az égetés utáni festés az edény külső és 
belső oldalán is feltűnik. Több alkalommal figyeltünk 
meg az edény belső oldalán ferdén futó, 2-3 cm széles 
festett sávokat. Ugyanebbó1 a gödörbó1 egy agancsból 
faragott csonttű, valamint egy csiszolt csontvéső is 
eló'került. A neolit telep kőeszközeit őrló'kő és kóbalta, 
valamint obszidiánpengék képviselik. A területen egy 
kisebb horizontális telep részlete körvonalazódott. 

Kora rézkori egy gödör és egy járószinthez köthető 
omladék a feltárás középső harmadában. A gödörnek 
csak egy kicsi része ért a szelvénybe, amelyet kisebb 
bővítéssel csaknem teljesen fel tudtunk tárni. A rábon
tásban a humuszolást csupán a felső 50 cm-en végeztük 
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géppel, ezt követően kézi feltárást alkalmaztunk. Nagy 
mennyiség(í kora rézkori tárgytörecié.kP.t P.mP.ltiink ki :i 

földbó1, köztük jellegzetes rézkori áttört csőtalpas tál, 
tárolóedény, és pohár töredékeit, karcolt és mintába 
böködött díszekkel. A leletek alapján a területen a 
tiszapolgári lmltúra kisrétparti csoportjánale emberei 
éltek. A rézkori jelenségek felbukkanása kiemelkedő 
jelentőség(í a korszak kutatása szempontjából, hiszen 
Békés megye itteni területéró1 eddig nem rendelkeztünk 
információkkal a kora rézkorra vonatkozóan. 

A leló11ely kerámia-, állatcsont- és kőanyaga mellett 
a terület objektumaiból jelentős mennyiségű talajmintát 
gyűjtöttünk, ezek feldolgozása folyamatban van. 

Munkatársak: Nagy Norbert, Takács Gábor, Gyűrösi 
Tímea ásatási technikusok. 

293. Magyarbánhegyes, Kereszt-dűlő 
(KÖH 7 1  Li87)  
(Békés megye) Á 

PóPITY DÁNIEL 

2010. november 29-én helyszíni szemlét tartottam 
a lelőhelyen, melyre még korábban egy helyi törté
nelemtanár, Asztalos Csaba hívta fel a figyelmemet. 
Elmondása szerint a lelőhelyet még 1944-ben találták 
meg. Téglaépületek maradványairól és embercsontokról 
tettek említést - csaknem 60 év múlva - a magyarbán
hegyesi helytörténeti szakkört vezető Asztalos Csabának 
2006-ban, aki a mezőgazdasági műveléssel folyamatosan 
bolygatott lelóbelyró1 a felszínen gyűjtött régészeti lele
tek múzeumba kerülését szorgalmazva tett bejelentést 
a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságánál. 

A 2010-es helyszíni szemle alkalmával a találó átadott 
a múzeumnak egy zsáknyi, a lelóbelyró1 összegyűjtött 
embercsont-töredéket, valamint 1 db bronzból készült, 
kisméretű S-végű hajkarikát. A helyszíni szemlén azono
sított lelóbelyen elszórtan téglatöredékeket, és nagyobb 
számban embercsontokat találtunk a felszínen. A tégla
töredékek közül néhány darabról egyértelműen megál
lapítható, hogy pelyvás soványítású agyagból készült, 
Árpád-kori téglából származik. A nagyobb számban elő
forduló embercsontok nagyobb darabjai a közelmúltban 
szétszántott sírokra engednek következtetni. Találtunk 
még néhány Árpád-kori edénytöredéket is, köztük cse
répbogrács töredékét. A lelóbely pontos kiterjedését nem 
lehetett meghatározni, mert a felszín a nemrégiben be
tárcsázott kukoricatarlótól nagyon szemetes volt, mérete 
200x200 méteresre becsülhető. Az összegyűjtött leletek 
és a korábbi információk alapján azt feltételezzük, hogy a 
leló11elyen egy Árpád-kori templom és temető található. 

29Li. Magyarbánhegyes határa 
(Békés megye) B. N 

LISKA ANDRÁS 

A Kunágota mezőfejlesztés project (Kág-4 jelű kút 
termelésbe állítása) keretében tervezett vezeték nyom-

vonalához kapcsolódóan végeztünk szisztematikus ré
gésze.ti te.re.phe.járást. 2010. fe.hruár 27-28-án. 

Bekötőút (KÖH 73079) :  A nyomvonal által érintett 
011117, 022/5-7, 012 hrsz.-ú területeken, a Medgyes
egyházát Mezőkovácsházával ill. a Kunágotát Magyar
bánhegyessel összekötő utak kereszteződésétől ÉNy-ra, 
a Magyarbánhegyesre bevezető út É-i és D-i oldalán, 
az útkereszteződéstó1 kb. 450 m-re eddig ismeretlen 
lelóbelyet azonosítottunk. Kiterjedése csaknem minden 
irányban bizonytalan, csupán a K-i széle határozható 
meg egy itt azonosítható egykori, D feló1 É-ra, majd 
ÉK-i irányba kanyarodó folyómederrel. Ennek a fel
töltődött aljú folyómedernek a Ny-i partján helyezkedik 
el a lelőhely, melynek területén népvándorlás kori 
kerámialeletek fordultak elő. A domborzati viszonyok, 
ill. a szintvonalak alapján a lelóbely kiterjedése É-D 
irányú lehet, s elérheti a 400x200 m-t is. A leletanya
got közvetlenül az említett folyóparton gyűjtöttük, a 
Magyarbánhegyesre vezető kövesút mindkét oldalán, 
de ennek oka az is lehet, hogy a folyóparttól távolabb 
kedvezőtlen látási viszonyok voltak. 

Boglyás-Lengés-dűlő (KÖH 73081): A nyomvonal ál
tal érintett 054/10 hrsz.-ú területen, a településtó1 DNy
ra, a belterülettó1 csaknem 2 km-re, a mezó'kovácsházi 
határvonaltól kb. 500 m-re ÉK-re egy jelentősebb, nap
jainkban kiszáradt, de ma is nádas folyómeder húzódik 
DK-ÉNy irányban. Ennek a folyóvölgynek a D-i oldalán 
lapos, fekete talajú, mély fekvésű részek vannak, a meder 
É-i oldalán viszont magas, világosszürke színű talajú, 
hátas vonulat húzódik. Itt a folyómederbe pontosan K 
feló1 egy másik meder érkezik. A két meder találkozásá
nak É-i oldalán lévő kiemelkedő hátnak a legmagasabb 
részén, kizárólag a világosszürke szín(í területen kb. 
250x150 m-es körzetben őskori, bronzkorinak látszó 
kerámiatöredékek fordultak elő. 

295.  Magyarcsanád határa 
(Csongrád megye) A 

SZATMÁRI IMRE 

A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már sűrű vetés borította, nagyjából hasonló 
arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. gaz
zal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

A Magyarcsanád külterületén ::i tP.rve.zP.tt. nyomvo
nal, ill. annak 100 m-es pufferzónája 4 ismert lelóbelyet 
érintett. Ezek közül csak a Börcsöle-dűlő IV. (MOL-38 lh„ 
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KÖH 42505) területén tudtunk terepbejárást végezni, 
ill. leletanyagot gylíjteni. Vizsgálatunk során igazoltuk a 
lel6'hely összetartozását a t61e D-re lévő, szintén ismert 
Úttörő-dűlő, Igaz-tanya (KÖH 42969) lel6'hellyel. A be
járáson avar és újkori leleteket gyííjtöttünk. 

Munkatársak: Molnár Zsolt, Császi Dávid geodéziai 
asszisztensek; Rózsa Gábor, Kovács Sándor, Szőllősi 
Géza, Dankó Judit technikusok. 

296. Makád határa 
(Pest megye) Ő, Kö 

p ARDITKA GYÖRGYI 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lel6'helyet azonosítottunk. 

A Makádon keresztülhaladó nyomvonalon két 
korábban ismert lel6'hely mellett három újat sikerült 
azonosítanunk a falu ÉK-i határában: Becsei-díilő I. (KÖH 
74039), Becsei-dűlő II. (KÖH 74037), Bertalan-gyűrűs 
(KÖH 74035) . A nyomvonal mentén pontosítottuk a 
középkori Simonfa (KÖH 53231) helyszínét is. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNY! MÁTÉ 

297. Makó, Dáli-ugar 
(KÖH 52733)  
(Csongrád megye) Sza 
A Makótól K-re, a Királyhegyesi úttól D-re, azzal 
párhuzamosan futó széles földút É-i oldala mentén, a 
0596/61, 67 hrsz.-ú területen az M43-42 jellí lelőhely 
felmérését és a 2009. évi megelőző ásatás után meg
maradt objektumok feltárását, dokumentálását - több 
helyszíni szemlét követően - 2010. szeptember 15-én 
végeztük el. A bánya területét magas gaz borította, míg 
a csapadékos időjárás következtében a bányagödör alja 
erősen vizes, saras volt. A bányagödör jelentős részét 
talajvíz borította. A homokkitermelés során, a régé
szeti lel6'helyként meghatározott terület K-i részéből 
mintegy 40 OOO m2-t bányásztak ki. A bányagödör 
oldalfalai alapján a kérdéses területr61 kb. 180-250 cm 
vastagságban termelték le a humuszt, ill. az alatta ta
lálható homokot. 

A bányagödör középső részén több sötétebb el
színeződést figyeltünk meg a homogén homokban. 
A nyesést követően azonban mindössze két esetben 
lehetett egyértelműen megállapítani, hogy azok ere
detileg nagyméretlí gödrök legalsó részének maradvá
nyai lehettek. További egy-két elszíneződés eredetileg 
szintén tartozhatott valamilyen régészeti korú jelen
séghez, de a nagyfokú pusztulás következtében ezt 
pontosan meghatározni, ill. dokumentálni már nem 

lehetett. A területen ugyanakkor számolnunk kell 
néhány újkori objektummal is, miután a bányagödör 
aljában találtunk 2 db mázas kerámiatöredéket. A ré
gészeti leló'hely keltezését a bányagödör Ny-i falában 
jelentkező, nagyméretlí, méhkas oldalfalú tárolóverem 
alapján határozhatjuk meg. A bányagödör mellé kitett 
humuszból, valamint a gödör metszetének tisztítása 
során nagy mennyiséglí, szürke szín(í, gyorskorongolt 
szarmata edény perem-, oldal- és aljtörcdéke került 
elő. A kerámia mellett a gödör metszetfalában kisebb
nagyobb paticsrögöket, faszenet, állatcsontot és salakot 
figyeltünk meg. 

Munkatársak: Fári Ádám, Olgyay János technikusok. 
v ARGA SÁNDOR 

298. Makó, Ipari park 
(Csongrád megye) A, Kk 
2010 folyamán megelőző régészeti feltárásokat végez
tünk az Ipari park területén található lel611elyeken. 

Ipari parle 3. Zh. (KÖH 60096) : A területen 2010. 
április 1-16. között dolgoztunk. Az eredetileg kijelölt, 
mintegy 30 m széles és kb. 100 m hosszú terület a 
feltárás végére 3500 m2-re bővült. Az ismert régészeti 
lclónely a Makót Rákossal, ill. Királyhegyessel összekötő 
út között helyezkedik el. A területet egy természetes 
vízfolyás vágja ketté, melynek két oldalán feküdt a fel
tárandó terület. A humuszolás során világossá vált, hogy 
a csatorna és a rákosi út közötti, mintegy 1500 m2-es 
területen nincs régészeti lel6'hely, hanem az a csatorna 
D-i, királyhegyesi út közötti részén fekszik. 

A vízfolyás mellett húzódó K-Ny-i irányú magas
part0n egy avar település 21 objektuma került elő. 
A csatornával párhuzamosan egy árok haladt K-Ny-i 
irányban. Az objektumok ettől D-re helyezkedtek 
el. A településrészleten a szokványosnak mondható 
nagyméret(í anyagnyerő és szemetesgödrök mellett 4 
kemencét a hozzá tartozó hamusgödrével együtt sikerült 
feltárnunk. Mindegyik kemence szájnyílása D-i irányba 
nézett és az előtérgödrök is rendkívül egységesen kb. 
2x2 m-es, szögletes alaprajzot utánoztak. 

Ipari Park II. ütem, 1. lh. (KÖH 60090) : A területen 
április 19.  és május 4. között kutattunk. Az eredetileg 
feltárásra kijelölt, mintegy 30 m széles és kb. 100 m 
hosszú terület a feltárás végére 3500 m2-re bővült. Az 
ismert lel6nely a Makót Királyhegyessel összekötő út 
mellett, egy a környezetéb61 kiemelkedő domb lábánál 
helyezkedik el. A területet egy természetes vízfolyás 
vágja ketté, melynek két oldalán feküdt a feltárandó 
terület. A humuszolás során világossá vált, hogy a víz
part mindkét oldalán régészeti leló11ely fekszik, ahol 8 
középkori jelenséget tártunk fel. Közülük 4 valószínlíleg 
vízelvezető árok, melyek fekvése a mélyebben fekvő 
területek irányába vitt. Négy objektum anyagnyerő és 
szemetesgödör volt. 

PALUCH TIBOR 
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299. Makó, Ipari Park 
(Csonerárl mf'8Yf') B, Sza, Á 
I. ütem 3. lh. (KÖH 60064): A leló'hely Makótól K-re, a 
királyhegyesi út D-i oldalán, a tervezett ipari park É-i 
felének Ny-i részén helyezkedik el, amelynek feltárását 
2009 őszén elvégeztük. Az ásatási terület DNy-i szélének 
szomszédságában, az 5. leló11elytó1 É-ra, ugyanakkor 
egy kissé ovális alaprajzú alacsony dombhát húzódott. 
A terület földrajzi viszonyai, valamint a 3. és az 5. leló11e
lyeken megfigyelt, laza szerkezetű telepobjektumok 
alapján feltételezhető volt, hogy a környezetébó1 kissé 
kiemelkedő dombháton folytatódhat, vagy összeérhet a 
két leló'hely. Az alacsony dombháton 4 K-Ny-i irányú 
szondát húztunk, amelybó1 háromban találtunk régé
szeti korú jelenséget. A kibővített 3. leló'hely megelőző 
feltárását 2010. május 12. és június 18. között végeztük 
el, a magas talajvízszint meghatározó körülmény volt. 
A kutatott 5152 m2-en 12 objektumot, 29 statigráfiai 
egységet különítettünk el. A régészeti korú jelenségek, 
egymástól távolabb, szórt elosztásban feküdtek. 

A feltárt objektumok többsége a kora Átpád-lwrból 
származik. Az eló'került 3 lekerekített sarkú, szabályos 
négyzet alaprajzú, félig földbe mélyített veremház egy 
tanyaszer(í települést feltételez. Mindhárom lakóház 
É-i oldalfala mentén alakították ki az épületekhez kap
csolódó kemencét. A fütésre és sütésre egyaránt hasz
nált kemencék közül kettőnél a jobb hőtartó képesség 
megőrzésére, az agyagtapasztás alá, összetört kerámiát 
is helyeztek. A töredékek között több összeilleszthető 
fenékbélyeges aljtöredék, valamint egyenes és hullám
vonallal díszített perem- és oldaltöredék fordult elő. 
A házak nem egyidejű használatára utal a 80. és a 82. 
sz. objektum. Az egyik lakóház (80. obj.) pusztulását kö
vetően közvetlenül annak szomszédságában alakították 
ki az újabb veremházat (82. obj.), míg a korábbi épület 
ÉK-i sarkába, ill. ÉK-i negyedének padlószintje alá egy 
kemencét vájtak. 

A házaktól kissé távolabb, a DK-i irányban egy 
nagyobb méret(í, szögletes alaprajzú folt mutatkozott, 
amelyhez nem kapcsolódott kemence. A bontást kö
vetően, az erősen talajvizes objektum Ny-i oldalfala 
mentén sikerült egy cölöphelyet dokumentálnunk. 
Valószínűleg valamilyen gazdasági épület lehetett ere
deti funkciója. 

Az épületek mellett néhány egyszer(í, ívelt oldalú, 
egyenes aljú gödör is eló'került, amelyek többsége nem 
tartalmazott leletanyagot. Két gödör esetében, az elő
került jellegtelen, durva kialakítású kerámiatöredékek 
alapján felmerült az őskori keltezés is. 

A szelvény középső részén, a házaktól D-re, egy É
D-i tájolású csontvázas sír látott napvilágot. A nyújtott 
testhelyzetben eltemetett felnőtt egyén koponyája és 
felsőteste bolygatott helyzetben feküdt. A sírban mellék
letként mindössze a keresztcsont alatt egy négyszögletes, 
korrodált vascsat volt. A sír tájolásél és bolyg<ltottság<l, 
valamint él 2. lelőhelyen található szarmata temető 
közelsége alapján valószínlíleg ez a sír is szarmata korú. 

A régészeti korú jelenségek mellett, elsősorban a 
szelvény Ny-i, ill. D-i felében találtunk néhány újkori 
beásást is. 

I. ütem 5. lh. (KÖH 60085) : A leló'hely Makótól K-re, 
a királyhegyesi út D-i oldalán, a Mikócsa-halomtól Ny-ra 
húzódó ipari park DNy-i részén helyezkedik el. A Ny-K-i 
irányú, laposabb dombhátat K-ró1 és É-ról egy mélyen 
fekvő, vízjárta terület (egykori meder) határolta, míg a 
Ny-i irányban szélét a Makó-Hódmezővásárhely vas
útvonal képezte. 2009 augusztusában a dombhát DK-i 
lejtőjének aljában próbafeltárást végeztünk. A megelőző 
feltárást 2010. április 13. és május 26. között végeztük 
el; a magas talajvízszint meghatározó körülmény volt. 
A kutatott 11 163 m2-en 79 objektumot, 89 stratigráfiai 
egységet különítettünk el. A régészeti korú jelenségek 
egymástól jól elkülöníthető, kisebb-nagyobb csoportok
ban, ill. szórtan helyezkedtek el. 

Az objektumok döntő többségét a lwra bronzkori 
(Makó-lmltúra) telepobjektumok alkották, amelyek a 
szelvény egész területén előfordultak. A különböző 
méret(í és kialakítású gödrök viszonylag kevés lelet
anyagot tartalmaztak. A gödrök közül említésre méltó 
a tapasztott oldalfalú 7. és 69. gödör, valamint a 23. sz„ 
kerek alaprajzú, kissé méhkas oldalfalú gödör, amelynek 
aljában egy csontvázas temetkezés nyugodott. A jobb ol
dalára fektetett, jó megtartású csontváz mellett, részben a 
karcsontokra fektetve, a vázcsontoknál néhány centimé
terrel magasabban szarvasmarha(?) szarva, míg a kopo
nya jobb oldalán, a mandibula hátsó részénél 5 db, kerek 
keresztmetszet(í bronzkarika feküdt. A gödrök mellett, 
a dombhát felső részén egy nagyobb méretű, szögletes 
alaprajzú, sekély mélység(í épület(?) is eló'került. 

A szelvény Ny-i felén, a partosabb részen látott 
napvilágot egy Ny-K-i irányú, szögletes alaprajzú, félig 
földbe mélyített, Árpád-kori anyaggal keltezett ház, ill. 
attól kissé távolabb, az ÉK-i irányban egy szabadban álló 
kemence. Ez utóbbi agyagtapasztásának elbontása során 
egy sárga homokba ágyazott kerámiaréteget is sikerült 
dokumentálnunk. 

Az Árpád-kori jelenségek szomszédságában, azoktól 
Ny-ra további 3 gödör került elő, amelyek leletanyag 
hiányába egyértelm(íen nem köthetó'k egyik korszakhoz 
sem. A régészeti korú jelenségek mellett, elsősorban a 
szelvény K-i felében, találtunk néhány recens beásást is. 

I. ütem 6. lh. (KÖH 76685): A leló11ely Makótól K-re, 
a királyhegyesi út D-i oldalán található, melyet K-ró1 
az 1 .  sz„ míg D-ró1, valamint DDNy-ról részben a 2. és 
a 3. sz. leló'hely határol. A három kisebb dombhátból 
álló területen a 2009-ben végzett megelőző régészeti 
feltárások során nyilvánvalóvá vált, hogy a mélyebben 
fekvő, ma vízzel borított területeken is régészeti korú 
objektumok fordulnak elő. 

A leló'hely megelőző feltárását 2010. március-áp
rilisban kíséreltük meg. A feltárás megkezdésekor a 
?.009-hP.n h (1 mtt smn rhí k 90%-;'í t. t.P.l j r.s P.eP.szP.hP.n víz 
borította, amelyek mellett, a laposabb részeken a felszínt 
is összefüggő vizek fedték. A jelentős esőzések és a ma-
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gas talajvízszint alkalmatlanná tette a területen a gépi 
munkavégzést. A négy nap alatt megnyitott mintegy 
1600 m2 területen összesen 5 jelenség foltja rajzolódott 
ki, melyeket feltárni nem tudtunk. Az áprilisi és májusi 
jelentős csapadék, valamint a Maros áradása következ
tében tovább emelkedő talajvíz mellett a végső csapást 
a lelőhelyre a június közepén, 3 nap alatt lehulló 200 
mm csapadék jelentette. Makó alacsonyan fekvő tele
pülésrészének (Honvéd) védelme érdekében a lelőhely 
mellett található csatorna zsilipjét elzárták, aminek 
eredményeként a víz teljes egészében elöntötte a már 
megnyitott ásatási felületet. 

Munkatársak: Balogh Csilla régész, Cseh Gabriella, 
Haraszti László technikusok. 

300. Makó, Mikócsa-halom 
(Csongrád megye) R, B, Sz, A, Á 

v ARGA SÁNDOR 

2010-ben folytattuk a kutatást Makótól K-re, az ún. 
Királyhegyesi úttól D-re létesülő Ipari Park 1. ütem 
területén, az előző évben elkezdett 2. és 4. leló'helyek 
fel tá rásá t. 

Ipari parle 2. lh. (KÖH 60060) : A leló'hely a Mikó
csa-halom lábánál helyezkedik el. Délnyugati szélét 
egy vízállásos terület, egy Maros-fattyúág képezi, K-i 
széle felhúzódik a Mikócsa-halomra, É-on összeér az 1 .  
leló'hellyel, Ny-on a 3 . ,  és D-en a 4. leló'helyekkel. 

2009. augusztus 10.-szeptember 15.  és 2010.  
március 29.-június 7. között 12 290 m2 területen 364 
régészeti objektumot tártunk fel (ebből 2009-ben 
150-et). A leló'hely többkorszakos, rendkívül intenzív. 
A legkorábbi emberi megtelepedésre utaló nyomok, a 
Makó-kultúra gödrei a kora bronzkorra tehetó'k. Néhány 
gödör és egy urnasír biztosan, három korhasztásos sír 
valószínűleg a leéső bronzkorba, a halomsíros kultúra 
időszakába sorolható. A római kort 6 települési objektum 
(1 ház és 5 gödör) és két, egymástól mintegy 50 m-re 
lévő, a Kr. u. 4-5. századra keltezhető sírcsoportból álló 
temető képviselte. A sírok között árokkeretesek és sima 
aknasírok is voltak. A sírok egy része rabolt volt, de még 
ezekben is több esetben üveg- és kerámiaedények, ék
szerek maradtak vissza. Feltártunk néhány Árpád-lwri 
objektumot (2 ház, 4 gödör, 1 külső kemence) is, melyek 
elszórtan helyezkedtek el. 

Ipari park 4. lh. (KÖH 60082) : A leló'hely a terület 
D-i részén található egy kiemelkedő dombháton, a Mi
kócsa-halomtól DNy-ra kb. 150 m-re. A leló'helyet D-ró1 
és Ny-ról egy egykori vízfolyás övezi. 2009. augusztus 
13-26. között 1022 m2-en próbafeltárást végeztünk, 
majd 2010. április 27. és október 12.  között 27 912 m2-en 
megelőző feltárást folytattunk. A leló'hely szélét Ny-on 
az egykori meder alkotja, É-on a leló'hely összeér az Ipari 
park 2. leló11ellyel; a K-i és D-i oldalon továbbnyúlik az 
ipari parkként hasznosított terület szélénél. 

Összesen 576 objektumot tártunk fel. A rézkort 
(bodrogleeresztúri leultúra) 3 Ny-K tájolású, zsugorított 

helyzetű csontvázas sír és néhány gödör, valamint egy 
kút képviselte. A kora bronzkori Maleó-leultúra feltárt. 
gödrei, lakógödrei és tüzeló'helyei a felületen csopor
tokba rendeződve helyezkedtek el. A késő bronzlwrt 
a halomsíros leultúrába tartozó gödrök és nagyméretű 
anyagnyerők képviselték. A leló'helyen feltártuk egy lwra 
avar kori temető 207 sírját, melynek kb. 10-10%-a fülke
és aknasír volt, a 80%-a pedig padmalyos temetkezés. 
A temető tudományos jelentősége - a nagy mennyiségű, 
igen korai lelettípus és jó néhány egyedi tárgy (arany
kereszt, Deszk-típusú csüngó'k, arany fejesgylírű stb.) 
- részben abban van, hogy mindössze csak a sírok 
8-9%-a bolygatott. A sírokban nagy számban kerültek 
elő részleges áldozati állatok (lovak, marhák és birkák). 
Gyakori volt a kerámiamelléklet és ételmellékletként 
birka hosszúfartő került a halott mellé. 

A temető keltezésében a számos nagyon korai 
tárgytípus mellett két, Maurikios Tiberios solidus is azt 
támasztja alá, hogy a temető használata egyértelműen 
az avar kor elejére tehető. 

30 1 .  Makó határa 
(Csongrád megye) A, Á 

BALOGH CSILLA 

Makó és térsége szennyvízhálózatának kiépítése kapcsán 
2010. július 7-13. között végeztünk terepbejárásokat. 
A tervezett beruházás 6 település területét érintette, az 
általunk készítendő hatástanulmány tárgyát ugyanakkor 
csak a településeket összekötő külterületi szakaszok 
vizsgálata képezte mintegy 27 km hosszan. Ennek során 
a nyomvonal mindkét oldalát 20-20 m szélességben 
vizsgáltuk. 

A kiépítésre kerülő csatornahálózat nyomvonalán 
4 ismert leló'hely található, melyek területén - a fent 
említett fedettség miatt - nem tudtunk terepbejárást 
végezni. Munkánk során ugyanakkor két új leló'helyet 
- Ménesjárás (KÖI-I 73999), Antal-tanya (KÖI-I 74005) -
lokalizáltunk a ritkás, ill. jégverte növényzetben, melyek 
közül az egyik avar, a másik Árpád-kori telepnyomnak 
bizonyult. 

Munkatársak: Benedek András régész, Kovács Sán
dor, Pópity Richárd, Rózsa Gábor technikusok. 

GYUCHA ATTILA - PARDITKA GYÖRGYI 

302.  Makó határa 
(Csongrád megye) B, Sza, Á, Kö, Kú 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 1 77 km hossz(1 nyomvonal mindkP.t oldalM 

100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
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(kb. 21 %-át) már sűrCí vetés borította, nagyjából hasonló 
arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. gaz
zal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

A Makó külterületén végzett munkánk során 24, 
korábbról már ismert leló'hely területét érintettük. Több 
esetben tapasztaltuk a korábban külön kezelt leló'helyek 
összefüggését, javasoltuk a nyilvántartásban történő 
összevonásukat. Területükön bronzkori, szarmata, 
Árpád-kori, középkori(?), ill. kora újkori leletanyagot 
gyűjtöttünk. 

További 4 új leló11elyet is azonosítottunk: Pap A.
tanya I. és II. (7441 1, 74413); Dáli-ugar IX. (74415); 
Dudás-tanya (7441 7) . Területükön szarmata, Árpád-kori 
és újkori leletanyag került elő. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Weisz Attila 
geodéta; Molnár Zsolt, Császi Dávid geodéziai assziszten
sek; Alács Attila, Kulcsár Kornél, Bognár Margit, Rózsa 
Gábor, Kovács Sándor, Kulcsár Zoltán, Kulcsár Zoltánné 
technikusok; Kovács Zsófia archeozoológus. 

303. Maráza határa 
(Baranya megye) U ,  A, Á 

PARDITKA GYÖRGYI 

2010 nyarán elvégeztük a Horvát Tranzit gázvezeték
építés által érintett leló11elyeken a földmunkák régészeti 
megfigyelését. 

Alsójöldek (HT-148 lh., KÖH 74653): Május 1 1 .  és 
június 2. között dolgoztunk a leló'helyen, a nyomvonal 
151+589 és 151+821 km-szelvényei között. A leló'hely 
Maráza falu közelében, a Himesháza-Pécsvárad útról 
nyíló, Maráza irányába futó bekötőút K-i oldalán, az út
tól 50-200 m-re található. A gázvezeték nyomvonalában 
1834 m2-nyi nyesett területbó1 688 m2 volt régészetileg 
érintett. Az objektumok elszórtan jelentkeztek, szóródá
suk alapján a település központja inkább a fáklyavezeték 
nyomvonala irányában valószínCísíthető. 

A feltárás során 21 régészeti objektum került elő. 
Közülük figyelemre méltó lehet egy épület, melyen 
belül 2 kemencét is megfigyeltünk, a kisebbiket megle
hetősen rossz állapotban, a nagyobbikat azonban meg
újított sütőfelülettel, viszonylagos épségben tártuk fel. 
A fáklyavezeték nyomvonalának É-i felében több karó
lyukat találtunk, melyek rendszert ugyan nem alkottak, 
de valószínűleg valamilyen elkerített részt jelöltek, talán 
éppen a már említett ház körül. A feltárt objektumok 
nagy része régészeti leletanyagban meglehetősen sze
gény volt, ezek alapján a leló'helyen a neolitikus dunán
túli vonaldíszes kerámia kultúrájának településrészlete 
azonosítható. Az egyik kisebb gödör leletanyaga (szürke 
korongolt kerámiatöredék) alapján valószín(í, hogy a 
területen Árpád-kori leló'hely is található. 

ERyesült Dózsa Tsz. (HT-151 lh., KÖH 74659): Au
gusztus 2-7. között a nyomvonal 150+970 és 151+215 
km-szelvényei között dolgoztunk. A gázvezeték nyom-

vonalában 819 m2-nyi nyesett területbó1 régészetileg 
pozitív 626 m2 volt. A lelőhely a Geresdlak-Himesháza 
útszakaszt a Marázával összekötő gázvezeték-szaka
szon fekszik, a marázai gázfogadó állomástól K-re. 
A lelőhelyet 3 kisebb szakaszban tártuk fel, és összesen 
28 régészeti jelenséget azonosítottunk. A település ob
jektumainak leletanyaga szegényes, előfordult benne 
avar kori és őskori kerámia is, de számos objektum volt 
leletanyag nélküli. 

Munkatársak: Orbán Gábor, Bősz Attila, Simó Attila, 
Birkás Péter, Vadas Lívia Zsubori István 

LIGNER JÁCINT 

30Li. Marcali határa 
(Somogy megye) U, R, B, A, Á. Kö 
A régészeti feltárásokat a 68. sz. főút Marcalit elkerülő 
szakaszának megépítése tette szükségessé, melyet a 
Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi 
Központ a tervezett nyomvonalon belül 2010. április 
26. és december 15. között végzett. A kutatott terület 
Belső-Somogyban, a Marcali-háton helyezkedik el, mely
nek dombvonulata Balatonberény és Balatonkeresztúr 
között emelkedik ki a síkságból, a K-i és Ny-i oldalát 
kísérő lápos környezetből. Felszínét hordalékkúpok, 
völgyek tagolják, K-en és Ny-on egy rossz lefolyású 
ártér található. 

A régészeti feltárásokat megnehezítette, hogy a 
Berjeg és a Középső-dűlő leló'helyek a II .  világháborús 
Margit-frontvonalba estek. A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum hadirégész, hadszíntérkutató és hagyományőr
ző osztály vezetőjével, Négyesi Lajos alezredessel, és a 
Somogyi Temetkezési Szolgáltató Kft. igazgatójával, Pus
kás Béla hadtörténésszel együttműködve, a Honvédség 
Tűzszerészetének jelenlétében a II. világháborús jelen
ségeket régészeti módszerekkel dokumentáltuk. Ezek a 
jelenségek (lövészárok, lövészgödrök, 1 katonai sír) azt 
mutatják, hogy a területen a frontvonal mozgásban volt, 
hol előrébb, hol hátrább tolódott, de nem itt folytak a 
nagyobb harcok. 

Be1jeg (KÖH 66880) leló'helyen a megelőző feltárás
sal kutatott 4526 m2-en 72 régészeti, 14 II. világháborús 
objektumot; Középső-díílőn (KÖH 66878) 4596 m2-en 
79 régészeti, 3 II. világháborús objektumot tártunk fel. 
A régészeti objektumok Berjegen őskori, badeni, bronz
kori, késő avar?, Árpád-kori, középkori; a Középső-dűlőn 
őskori, DVK, lengyeli, bronzkori, Somogyvár-Vinkovci, 
halomsíros és urnamezős, népvándorlás kori, Árpád-ko
ri, leletegyütteseket tartalmaztak. A feltárt objektumok 
típusai: hulladékgödrök, agyagkitermelő gödrök, felszíni 
épülethez tartozó cölöplyukak, kemencék, nyújtott és 
zsugorított csontvázas sírok, urnasírok, gödörkomple
xumok. 

Bodva-dűlőn (KÖH 69037) a próbafeltárással kuta
tott 97 m2-en nem figyeltünk meg régészeti jelenségeket. 
A Boronkai út (KÖH 66876) leló11elyen próbat'eltárással 
3318 m2-en 55; a Berek mellett (KÖH 66894) leló'helyen 
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580 m2-en 21 régészeti objektumot tártunk fel. Az 
objektumok őskori DVK, lengyeli, Baden, Árpád-kori 
leletegyütteseket tartalmaztak. A feltárt régészeti ob
jektumok: hulladékgödrök, cölöplyukak, agyagkitermelő 
gödrök, kenyérsütő kemence és hozzá tartozó hamus
gödör, gödörkomplexumok voltak. 

A Halastói-dűlőn (KÖH 66874) a megelőző feltá
rással kutatott 5754 m2-en 631 számozott régészeti 
jelenség közül 298 objektumot tártunk fel. Ezek típusai 
hulladékgödrök, agyagkitermelő gödrök, felszíni épü
lethez tartozó cölöplyukak, kemencék, kút, zsugorított 
csontvázas cölöpszerkezetes sírok, gabonatároló vermek. 
A mostanáig feltárt objektumok kora DVK, lengyeli, 
bronzkor, Somogyvár-Vinkovci, halomsíros és urna
mezős kultúra, Árpád-kor. 

Vadalmás II. (KÖH 66884) lelónelyen a próbafeltá
rással kutatott 397 m2-en, 1 1  régészeti objektum került 
elő, melyek őskori, bronzkori mészbetétes, Árpád-kori 
leletegyütteseket tartalmaztak. A feltárt régészeti ob
jektumok: hulladékgödrök, cölöplyukak, egy Árpád-kori 
veremház, kút. 

Munkatársak: Présel F. Tamás, Rácz Viktória, Szabó 
Domán. 

GuTAY MÓNIKA 

305. Martonyi, pálos kolostor- és templomrom 
(KÖH 1 60Lili) 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 
Az Aggteleki Nemzeti Park munkatársainak értesíté
se szerint 2010. október második felében ismeretlen 
személy( ek) illegális kincskeresést folytattak a Martonyi 
falu határában álló egykori, Háromhegy nevű pálos ko
lostor romjainál. Ennek során beleástak a régészetileg 
védett lelónelybe. Az eset kapcsán rendőrségi feljelentés 
történt, s egyúttal szükségessé vált a rablókutatás régé
szeti hitelesítése. 

A - nagy valószínűséggel fémdetektorral felszerelt 
- kincskeresó'k a templom szentélyének DNy-i sarkában 
bolygatták meg a lelónelyet, a D-i szentélyfal és a diadal
ív D-i szárának csatlakozásánál egy 120 cm hosszú, 80 cm 
széles, 80 cm mély, É-D irányú gödröt ásva. A kidobott 
földben emberi csontmaradványokat találtunk. 

Az október 27-én végzett hitelesítés során a gödröt 
kitisztítottuk, oldalfalait függó1egesre vágtuk, a gödröt 
határoló falazatokat letakarítottuk, majd a K-i falról 
metszetrajzot, a területr61 pedig felületi rajzot, valamint 
fényképeket készítettünk. 

A tisztítás során eló'került a D-i szentélyfal és a dia
dalív habarcsba rakott törtkób61 épített alapozási kiug
rása, mely 25-30 cm széles volt és 58 cm mélyen látott 
napvilágot. A diadalív alapozási kiugrása lépcsőzetes: 
az alapozási kiugrás közvetlenül a szentélyfal mellett 
csupán 20-25 cm széles, teteje 33 cm mélységben van. 
Átlag 65 cm-es mélységben az alapozási kiugrás már 40 
cm széles. A falazatok és az alapozások egyértelműen 
kötésben állnak egymással. 

A rnetszetfalak megtisztítása során kiderült, hogy 
a felszínen húzódó 5 cm vastag homokréteg és a 79 cm 
mélyen mutatkozó, bolygatatlannak tűnő sárgásbarna 
agyag között három, egyaránt köves, habarcsos anyagú 
réteg húzódik, melyek közül a középső csupán annyiban 
különbözik a másik kettőt61, hogy az apróbb kövek al
kotják, s a törmelékben humuszos föld is megfigyelhető. 
A rétegek enyhén esnek É felé. A metszetfalban 55 cm-es 
mélységben egy kisgyermek csontvázának maradványait 
figyeltük meg - ezt bolygatták meg a kincskeresó'k. 

Az árokból - néhány további, bolygatott emberi 
csonttól eltekintve - semmiféle leletanyag nem került 
elő. 

SIMON ZOLTÁN 

306. Mártély határa 
(Csongrád megye) Ő, Sza, Kk, Kú 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már sűrű vetés borította, nagyjából hasonló 
arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. gaz
zal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

A Mártély külterületén végzett munka során egy, 
korábbról már ismert lelőhelyet (Szentesi-útféli-dűlő, 
KÖH 38535) érintettünk és egy új lelónelyet (Barattyos 
I„ 74445) találtunk. A terepbejárás során őskori, szarma
ta, késő középkori és kora újkori leleteket gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Weisz Attila geo
déta; Molnár Zsolt, Császi Dávid geodéziai asszisztensek; 
Alács Attila, Rózsa Gábor, Kovács Sándor technikusok. 

307. Máza. Koromszó 
( KÖH 2 3 1 72 )  
(Baranya megye) Kk 

PARDITKA GYÖRGYI 

A lelónelyen 2010 június-júliusában és októberében 
folytattuk a 2009-ben megkezdett tervásatást. A munka 
során befejeztük a 2007-ben kitűzött szelvények feltárá
sát, dokumentálását és további 8 szelvényt nyitottunk 
K-Ny-i irányban, a 2007-es szelvénysorra mer61egesen. 

A templom fónajójában és a kolostorudvar területén 
23 temetkezést tártunk fel. A halottakat háton, K-Ny 
irányban temették el, karjaikat a medencén egymásra 
rakták, vagy a test mellé fektették, ill. egyes esetekben 
az egyik kart könyékben hajlítva a kézfejet a szívtájék
ra helyezték. A templomban lévő síroknál mindenhol 
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megfigyeltük a koporsó maradványait, több esetben 
nemcsak a vasszegeket, hanem még a deszkák marad
ványait is. A kolostorudvarban, részben a talajviszo
nyoknak köszönhetően, koporsófoltot csak két esetben 
tudtunk rögzíteni. Az elhunytakat melléklet nélkül, 
csak a ruházathoz köthető kiegészítőkkel temették el, 
így párizsi kapcsok, rugós-gyöngyös pártamaradványok 
és bronzkarika került elő. Hunyadi János 1446 körülre 
keltezhető obulusa az „F" szelvény falmaradványának 
tetején lévő csontváz mellkasán volt, egy közelebbró1 
még nem meghatározott bronzérem a 62-63. sz. sírok 
felszedése után a megtisztított felületen került elő, a 
77. sz. objektum foltja felett. Az egyik sír alatt 13-14. 
századi edénytöredékeket tartalmazó tárológödör volt. 

A templom Ny-i főfalától K-re, azzal párhuzamo
san futó, a főfalakkal azonos alapozási szinten korábbi 
periódus(ok) falmaradványait dokumentáltuk: kb. 2 
m-re 60-80 cm széles habarcssávot kisebb kövekkel 
és egy nagyobb kő helyének lenyomatával. Mintegy 6 
m-re 85-90 cm széles, legkésóbb a sírok készítésekor 
visszabontott andezittufás falszakaszt találtunk, amely 
alapozási árkának alján egy habarcsröghöz tapadva III. 
Béla ezüstérme került elő. A két falmaradványt a D-i 
mellékhajó teljes szélességében megfigyelhettük. Ehhez 
a megelőző periódushoz tartozott az a rövid falszakasz, 
amely a pincelejáró és a 87. sz. objektum közötti terü
leten, csupán habarcsfoltokban őrződött meg. 

A kolostor ÉNy-i helyiségétó1 D-re a kolostorud
vart nagyrészt kiszedett formában fennmaradt falak 
határolták: az 1 .  és 49. sz. objektum. Ez utóbbinak a 
2003-as kutatóárokban megfigyelt alapozási mélysége 
2 kősor, szélessége 100-110 cm. A tó1e D-re mintegy 5 
m-re párhuzamosan futó falszakasz az udvart szegélyező 
folyosó vagy helyiségsor D-i határoló fala lehetett. A két 
fal között ívelten rakott téglafelület került napvilágra, 
ami talán kályhaalapozás volt, de a jelenlegi megfigye
lések még nem elegendőek az objektumok és helyiségek 
funkciójának, kiterjedésének pontos meghatározásához. 

A feltárt terület DNy-i sarkában, a templom és ko
lostor falain kívül 10 különböző méretű és kialakítású 
cölöplyuk került elő, amelyek a kolostort megelőző 
periódushoz tartozhattak, ahogyan az ÉK-DNy-i irá
nyú, 50-60 cm szélességű falszakasz is. Ez az É-i részén 
alapozás-szerűen habarcsba rakott kövekbó1 állt, a D-i 
részen alapárkának aljáig kiszedett. Északi vége kb. 20 
cm-rel a kolostor ÉNy-i helyiségének zárófala előtt véget 
ért- vagy K felé bekanyarodott, ennek eldöntésére még 
további mélyítés szükséges ezen a területen. Talán egy 
fa felmenő falú építmény alapozásául szolgált. 

Ugyancsak korábbi periódushoz köthető a templom 
és kolostorszárny találkozásánál még 2007-ben eló'került 
pince. Idén szondázó fúrással meghatároztuk a hosszát 
(kb. 6 m) és kutatóárokkal próbáltunk kiterjedéséró1, 
felépítéséró1 adatokat szerezni. Úgy tűnik, hogy a pincét 
a sárga, márgás altalajba vájták, sem oldalát, sem tetejét 
nem rakták ki kővel. A pince boltívének beszakadásával 
a felette lévő vörösesbarna agyagos réteg is megrogyott, 

ami a kolostor Ny-i falának rézsútos leszakadását 
eredményezte. A pince betöltése humuszos, erősen 
habarcsrögös, köves, téglatörmelékes, csupán néhány 
kerámiatöredék került elő beló1e. 

Szondázó fúrással vizsgáltuk a főhajó területén 
lévő nagyméretű, téglalap alakú jelenség mélységét és 
rétegviszonyait: eszerint a mai járószinttó1 mérve kb. 
570 cm-es mélységben lévő sárga agyagos, vizes réteg 
felett végig bolygatott, visszatöltött omladékos betöltő
dés található. Ezért az idei ásatási szezonban feltárására 
nem kerülhetett sor. Ugyancsak szondázással kutattuk 
a kolostortól D-re lévő területen a kerítőárok vagy 
árkok helyét. A kolostor DNy-i sarkához közeli szonda 
rétegsora szerint a mai felszíntó1 mintegy 50 cm-es 
mélységben, 30-40 cm-es faszenes, hamus feltöltődés 
és téglatörmelék jelezte az árok helyét. 

Az eló'került leletanyag csekély mennyiség(í, fó1eg 
11-13. századi házikerámia, de megtalálhatóak a 14. szá
zadiak is. A bronztárgyak többsége a sírokból, Zsigmond 
király érme a 4. sz. szelvénybó1, a kerengőt záró folyosó 
vagy helyiségsor területéró1 származott. A vastárgyak 
nagyobb részét a koporsószegek teszik ki, ezenkívül 
kulcs- és késtöredékek valamint egy fúrószerű szerszám 
töredéke érdemel említést. 

Konzulens: Buzás Gergely. 
Munkatársak: Patton Gábor, Csányi Viktor, Gergely 

Katalin, Komiáti Józsefné, Kováts István, Szabó Géza, 
Szalai Gábor, Varga Gábor, Zsámboki-Tót Zsuzsanna, 
Figura István egyetemi hallgatók. 

308. Mende, Bille-puszta 
(KÖH 4 5 769) 
( Pest megye) Sza 

BORUZS KATALIN 

A 31 .  sz. főút szélesítési munkálatait megelőzve a Kul
turális Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársai 
terepbejárást végeztek, melynek során a nyomvonal 
mentén három lelóbelyet lokalizáltak. A feltárásokat 
már a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának mun
katársai végezték. 

A Mende előtti 2 m-es sávba 14 jelenség esett bele, 
ebbó1 hétben volt leletanyag. Az előforduló gyorskoron
golt szürke kerámia alapján a teleprészletet a szarmata 
korba sorolhatjuk. A területen eló'került egy sír is, amely
ben a bolygatott váz mellett egy vaskés és egy kisméretű 
edény volt. A lelóbely az általunk feltárt szakasztól mind 
É-i, mind D-i irányban egyaránt folytatódik. 

Munkatárs: Várkonyi Diána régésztechnikus. 

309. Mesterháza, Laskod-dűlő 
(KÖH 72943)  
(Vas megye) B, LT, Kk 

FARKAS ZOLTÁN 

2010. február 24-én régészeti megfigyelést végeztünk 
Mesterházától DK-re, a 050/1 és 024 sz. földutak keresz-
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teződésében található, régészeti érdekeltségű területet 
érintő kábelárok nyomvonalában, két irányban 150-150 
m hosszan. Az árok régészeti objektumot nem érintett, 
semmilyen jelenséget nem bolygatott. 

A kereszteződéstó1 É-i irányban szántott terület, 
attól D-re őszi vetés volt. Valószín(íleg az intenzív 
mezőgazdasági művelés miatt, relatíve kisméretű kerá
miatöredékek kerültek elő, de jelentős mennyiségben: 
néhány perem- és fenéktöredék, kevés díszített kerámia, 
és sok jellegtelen oldaltöredék. Néhány darabon tagolt 
bordadísz található, ill. egy síkozott darab is előkerült, 
ami alapján egy késő bronzkori település rekonstruál
ható a területen. Néhány grafitos töredék, P-peremű 
fazéktöredék és oldaltöredékek a kelták jelenlétére, 
míg néhány perem 14-15. századi megtelepedésre utal. 
A leló11ely mérete viszonylag nagy, 360-300 m átmérőj(í. 

3 1 0. Mezőhegyes, Csatókamarás 
(KÖH 73993) 
(Békés megye) Á, Kk 

FARKAS CSILLA 

A MOL Dombegyház-DNy-S és a MOL Dombegyház
DNy-9. jelű gázkutak termelésbe állításához tervezett 
gázvezeték nyomvonalán 2010. július 30-án terepbejá
rást végeztünk, melynek során Mezőhegyes határának 
ÉK-i részében, a Csatókamarás nevű külterületi rész (az 
Állami Gazdaság 73-as majorja) D-i és DK-i oldalán, a 
Cigányka-ér medrétó1 kissé távolabb, attól Ny-ra, egye
netlen, változatos felszínen elhelyezkedő lelőhelyet 
dokumentáltunk, de kiterjedését egyik irányban sem 
sikerült pontosan megállapítani. A leletanyag előfor
dulásának sűrűsége, ill. fogyása alapján feltételezhető, 
hogy Ny-i széle a majorba vezető egykori vasút nyom
vonala Ny-i oldalára nem nagy mértékben terjed át. 
A most megfigyelt adatok és jelenségek szerint a leló11ely 
legintenzívebb része a mai Csatókamarás beépített 
területétó1 DK-re helyezkedik el, s ettó1 szintén DK-i 
irányban távolodva a leletanyag sűr(ísége fokozatosan 
csökken. A gyűjtött leletanyag föként Árpád-kori és késő 
középkori kerámiatörcdékekbó1 áll, jelezve ezzel is az 
itt azonosítható Árpád-kori előzmény(í késő középkori 
település, minden bizonnyal a középkori oklevelekbó1 
ismert Csatókamarás helyét. 

3 1 1 .  Mezőhegyes határa 
(Békés megye) ő, Á 

SZATMÁRI IMRE 

A Mezónegyes-DK-1 jellí kút termelésbe állításához 
tervezett gázvezetékek nyomvonalán 2010. szeptember 
14-én végeztünk terepbejárásokat. 

Kossuth-telep, Kockás-tanya (KÖH 7561 7) :  A telepü
lés határának DK-i részén, a Mezó11egyes-Battonya közti 
mlíúttól É-ra, a Kossuth-teleptó1 K-re, a telep K-i szélétó1 
mintegy 400 m-re, a térképen még jelölt Kockás-tanya 
helyének D-i oldalán, két hatalmas mélyedés DNy-i, 

ill. ÉNy-i partján elhelyezkedő lelőhelyet azonosítot
tunk. Pontos kiterjedését nem sikerült megállapítani 
a kedvezőtlen felszíni viszonyok miatt, de az előkerült 
őskorinak látszó kerámiadarabok egyértelm(íen ré
gészeti lelónelyre utaltak. Kiterjedése hozzávetó1ege
sen 300x150 m. Déli szélével a tó1e DK-re lévő nagy 
kiterjedés(í mélyedésre, K-i szélével pedig a tó1c ÉK-re 
eső másik hatalmas mélyedésre támaszkodik. 

Pereg-puszta, Jwmlószárító (KÖH 3 1 8 1 1) :  Az ismert 
lcló11ely korábban bejelölt kiterjedését, DNy-i szélét 
módosítottuk, a lelónely területét megnöveltük. A most 
dokumentált terület ugyanis az eddigi lelónelyhatárnak 
közvetlenül a DNy-i széle mellé esett, egy DK-i oldalán 
mélyedéssel határolt, DNy-i irányú, elkeskenyedő ki
emelkedésre. Ezen a kiemelkedésen, mintegy 200x100 
m-es körzetben találtunk a felszínen néhány szórványos 
Árpád-kori kerámiatöredéket. 

I-es tábla (KÖH 7561 9) :  Mezó11egyes DK-i határá
ban, a Mezónegyes és Battonya közötti műút É-i oldalán, 
a mlíúttól kb. 400 m-re, a Kossuth-teleptó1 DNy-i irány
ban, a térképen még jelölt fasor helyétó1 150 m-re K-re, 
egy minden irányban mélyedésekkel körülvett, É-D 
irányú kiemelkedés területén, kb. 300x140 m-es kör
zetben gyűjtöttünk néhány Árpád-kori edénytörcdéket. 

SZATMÁRI IMRE 

3 1 2 . Mezőkovácsháza-Reformátuskovácsháza, 
Magyarbánhegyesi határszél 
(KÖH 73083) 
(Békés megye) Sza 
A Kunágota mezőfejlesztés project (Kág-4 jelű kút terme
lésbe állítása) keretében tervezett vezeték nyomvonalán 
végeztünk szisztematikus régészeti terepbejárást 2010. 
február 27-28-án. A nyomvonal által érintett 0201/7-12 
hrsz.-ú területen, Reformátuskovácsháza határának 
ÉK-i szögletében, a magyarbánhegyesi határvonaltól 
mindössze 20 m-re, a mezőkovácsházi határvonaltól 
pedig kb. 700 m-re, a Kis-Ádáz-dűlő É-i oldalán lévő V. 
dlílő területének K-i végében régészeti lelónelyet azo
nosítottunk. Teljes kiterjedése bizonytalan, kb. 350x200 
m lehet. A D-i széle ugyanis a nyomvonaltól bizonyta
lan távolságban húzódik, itt szisztematikus terepjárást 
nem végeztünk. Egész területén gyűjthetó'k szarmata 
kori kerámialeletek. A térkép ezen a részen egy enyhe, 
szabálytalan alakú mélyedést jelöl, de a terepen ez a 
mélyedés szinte észrevehetetlen. A leleteket is éppen 
ebben a mélyedésben találtuk. 

SZATMÁRI IMRE 

3 1 3 . Mezőkovácsháza-Reformátuskovácsháza, 
Magyarbánhegyesi határszél 
(KÖH 73083) 
(Békés megye) U, Sza 
Reformátuskovácsháza É-i határában, a magyarbán
hegyesi határvonaltól mindössze 20 m-re, a Lászlófi-

286 
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dűlő ÉK-i részén, egy szemmel alig kivehető földháton 
található a leló'hely (K11nágora MOL-6). 2010. július 19. 
és augusztus 9. között a Magyar Nemzeti Múzeum -
Nemzeti Örökségvédelmi Központ munkatársai több 
ütemben végeztek megelőző feltárást, összesen 1390 m2-
en. A sárgásbarna agyagos altalajon 13  objektum foltja 
rajzolódott ki; közülük 7 árokrészletnek, 6 gödörnek 
bizonyult. A leletanyag alapján 2 objektum a középső 
neolit, 10 objektum pedig a szarmata telephez köthető; 
leletanyag hiányában egy objektum ismeretlen korú. 

A nyomvonal területén változó sűr(íségben helyez
kedtek el a régészeti jelenségek. A feltárt kisebb-nagyobb 
árokszakaszok többsége egyenes vonalú, ÉK-DNy-i 
irányú, íves metszetű és egyenetlen aljú volt. Az ásatás 
jellegéb61 adódóan a feltárt részletek alapján az árkok 
nagyobb összefüggéseit nem láthatjuk világosan. A ki
sebb-nagyobb méretű hulladéktároló gödrök alakja 
többnyire kerek vagy ovális volt. Ezek közül 5 tálszerű, 
sekélyen az altalajba mélyedő, és egy méhkas alakú 
volt. Az objektumok között szu perpozíciót nem tudtunk 
megfigyelni, ami arra utal, hogy a tanyaszerű telepet egy 
rövidebb időintervallumban lakták. 

A leletek az MNM-Nemzeti Örökségvédelmi Köz
pont szegedi regionális irodájában történő elsődleges 
feldolgozásukat követően a békéscsabai Munkácsy Mi
hály Múzeumba kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Pópity Richárd, Szabó Dénes, Gera 
Róbert technikusok. 

BENEDEK ANDRÁS 

3 1 4 . Mezőkövesd, Kánya-patak Észak 
( KÖH 75377 )  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) ő 
2010. augusztus 19-én adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 
helyszíni szemlét végeztünk Mezőkövesden, a Déli 
iparterületen. A bejárás során az elkerített és jelenleg is 
telephelyként funkcionáló részek kivételével mezőgaz
dasági művelésű területeket találtunk. A terület Ny-i 
részét közepes észlelési körülmények között jártuk be, 
melynek során a volt Kertészettó1 DK-re régészeti leletet, 
pengemagkövet találtunk. 

A patak túloldalán, 500 m távolságra fekszik a Nagy
fertő (M3-78 lh., KÖH 70327) néven ismert leló'hely. 
Nem zárható ki, hogy a talált lelet erről a leló'helyró1 
került a területre. 

Munkatárs: Hajdú István. 
CSENGERI PIROSKA 

3 1 5.  Mezőnagymihály, Uszató-dűlő 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Sza, Kö 
2010. május 14-én terepbejárást végeztem a 014/40-41 
hrsz.-ú ingatlanokon, mintegy 27,7 ha nagyságú fejlesz
tési területen (Mária Park). A Kcír.si-p;wik árteréhen 

fekvő, lankás dombokkal tagolt 99-100 m tszf. magassá
gú területen eddig nem ismertünk régészeti leló'helyet. 

Az ideális megfigyelési körülmények meJlett végzett 
terepbejárás alkalmával most négy régészeti leló11elyet 
azonosítottunk az Uszató-dűló1)en: KÖH 73643, 73645, 
73647, 73649. A nagyrészt a kiemelkedéseken gyűjtött 
felszíni leletanyag alapján lokalizált leló'helyek mind
egyikén kerültek elő újkó'kori leletek, emellett három 
lelónelyen találtunk a római császárkorra és a közép
korra datálható leletanyagot. 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

3 1 6. Mérges határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Ró, Á, Kö 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt te
repbejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunán
túli és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km 
hosszúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti leló11elyet azonosítottunk. 

Mérgesnél, a Rába árterének D-i oldala mellett öt, 
korábban ismeretlen lelónelyet azonosítottunk: Szentmi
hályi úttól délre, Csemez-tag, Tungos-dűlő kelet, Tungos
dú1ő nyugat, Gátőrház (KÖH 70449, 74315, 74317, 7431 9, 
74321) . A Tungos-dűlőnek gyakorlatilag teljes egészén 
lelónely-együttes található. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

3 1 7 .  Mérk, Verpesz 
( KÖH 7Li 1 1 3 )  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B 
2010. április 8-án helyszíni szemlét végeztünk a Nagy
ecsed-Mérk-Tiborszállás között tervezett szennyvízve
zeték nyomvonalán. Mérk település É-i végén a főút K-i 
oldalán, az erdő sarkánál egy szántó húzódik. Itt találtuk 
a lelónelyet, mely egy ÉNy-DK irányú, 100x200 m kiter
jedéslí késő bronzkori településnyom. Északi végét K-ró1 
egy nádassal benőtt mélyedés határolja. 

Munkatárs: Toldi Zoltán régész QAM). 

3 1 8. Mindszent határa 
(Csongrád megye) Ő, Sza, Á, Kö 

PINTYE GÁBOR 

A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21%-át) már sűrű vetés borította, nagyjából hason
ló arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. 
gazzal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett 
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terepi kutatást végezni. Összességében a külterületi 
szakasznak mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra 
alkalmasnak. 

A Mindszent külterületén végzett munka során 5, 
korábbról már ismert lelóbelyet érintettünk. A Kosz01·íts
dűlő, Gyapjas-tanya (KÖH 1 7074), a Koszorús-díílő, 
PálinM D.-tanyája (17091), ill. a 1 7. szórvány (1 7183) 
és a Ludas-ér, Magaspart (1 7086) lelóbelyek összetarto
zását igazoltuk, javasoltuk a nyilvántartásban történő 
összevonásukat. 

Két új lelóbelyet is találtunk: Tajti-tanya (74447); 
Ludasi-tanyále, Tajti-tanyától É-ra (74449). A terepbe
járás során őskori, szarmata, Árpád-kori, középkori és 
újkori leleteket gyfíjtöttünk. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Weisz Attila 
geodéta, Molnár Zsolt, Császi Dávid geodéziai assziszten
sek; Alács Attila, Rózsa Gábor, Kovács Sándor, Szó1lősi 
Géza, Dankó Judit technikusok. 

PARDITKA GYÖRGYI 

3 1 9. Miskolc-Diósgyőr, Felső-Majláth 
(KÖH 7622 1 )  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á 
A megyei múzeumi igazgatóság régészeti próbafeltárást 
végzett a 30869/2 hrsz.-ú ingatlanon, a város villamos
vasút fejlesztését célzó beruházáshoz kapcsolódóan. Cél 
a tervezett villamosforduló fogadóterületének régészeti 
vizsgálata volt. 

A próbafeltárásokat 2010. augusztus 1 1-16. között 
végeztük a területen, mely jelenleg zöldfelületű park. 
Három, egymáshoz képest legyezőszerűen szétnyíló, 2 
m széles kutatóárkot nyitottunk. Az 1. szondaárok 30,5 
m hosszú volt, benne régészeti leletet, leló11elyre utaló 
jelenséget nem tapasztaltunk. A II. szondaárok 28,5 m 
hosszú volt, jellegét, metszetét tekintve megegyezett 
az előzővel, itt sem bukkantunk régészeti jelenségre, 
vagy leletre. A III. szondaárok 32,5 m hosszú volt, a 
rétegződése az előző árkokhoz hasonló, azonban itt több 
jelenséget is tapasztaltunk. Ezek részben újkori eredet(í 
szemétgödrök voltak. Ezenkívül egy É-D-i tájolású sor
ban 4 darab, egységes betöltésű cölöplyukat bontottunk 
ki, melyek közül az egyikbó1 Árpád-kori kerámia került 
elő. A vörösesbarna, szemcsés homokkal soványított, 
hegyesedő hullámvonalakkal és sűr(í párhuzamosan 
bekarcolt vonalakkal díszített cserepeket a 12.  századra 
keltezhetjük. A régészeti jelenségek által jelölt lelóbely 
további kiterjedését, a próbafeltárások fent leírt negatív 
árkai alapján, innen K-i, DK-i irányba sejtettük, így a 
villamosforduló és a tervezett nyomvonal ezen részle
teinek megelőző feltárása vált szükségessé. 

Ezt szeptember 14-22. között végeztük. A próba
feltárás Árpád-kori objektumaitól K-re nyitottunk egy 
18x7,5 m alapterületű szelvényt a villamosforduló 
fogadóterületén, valamint az ezen kívül futó villrirnos
nyomvonalon egy 22x3,5 m-es árkot. Ezek rétegződése 
a próbafeltáráséhoz hasonló volt. Jól látható volt a 

metszetfalban, hogy az újkori kerti m(ívelésű talaj boly
gatásrikor hogyan pusztították el az Árpád-kori beásások 
felső részét. A szelvényben további Árpád-kori gödröt 
találtunk, égett-kormos betöltésében viszonylag nagy 
mennyiségű 12. századi kerámiával. Ezenkívül további 
3 ,  valószínűleg ehhez a korhoz köthető cölöplyukra is 
bukkantunk. Egyéb régészeti korú objektum nem került 
elő, csak egy újkori épület kőalapozását bontottuk ki. 
A villamos nyomvonalának árkában nem találtunk továb
bi Árpád-kori objektumot, mindössze egy újkori beásást. 

Összefoglalva egy 12. századi Árpád-kori település 
perifériájára bukkantunk, mely a szondázó árkok, vala
mint a megelőző feltárás tanúságai alapján a kutatott 
területtó1 K-i, DK-i irányba terjeszkedhet tovább (a ma 
álló panelházak között). 

SzöRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

320. Miskolc határa 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B 
2010. júliusban Miskolc belterületén, valamint a 3. sz. 
főút mentén Kistokaj és Mályi közigazgatási területén 
terepbejárást végeztem a tervezett távhővezeték nyom
vonalán, mely terület jelentős része a beépítettség, ill. 
a növényi fedettség miatt nem volt terepbejárással 
vizsgálható. 

Miskolc D-i szélén, a 3. sz. főút és a harsányi műút 
csomópontjától D-re, az enyhén K felé lejtő dombháton 
viszonylag nagy s(írűségben figyeltem meg késő bronz
kori edénytöredékeket kb. 150 m hosszúságban, a főút 
és a harsányi út közötti terület teljes szélességében. 
A leletek a Harsányi elágazás (KÖH 16725) leló11elyhez 
köthetó'k, szóródásuk alapján a lelóbely D felé nagyobb 
területre terjed ki a jelenleg ismertnél. 

A harsányi útelágazástól kb. 1 km-re D-re, a Nagy
föld-dűlő D-i részén a domboldalon, egy DNy-ÉK irányú 
vízmosástól D-re intenzív sűr(íségben találtam neolit 
edénytöredékeket (alföldi vonaldíszes kerámia) egy kb. 
200x150 m nagyságú területen. A neolit település terü
lete K felől a Misleolc-Görömböly, Kisjölcl (KÖH 54697) 
lelóbelyhez kapcsolódik. 

32 1 .  Miszla határa 
(Tolna megye) Ő, Kú 

KOVÁCS FERENC 

2010. november 6-án terepbejárást végeztem Miszla 
határában. A szántóföldeken leggyakrabban álló ku
koricát vagy napraforgót, helyenként pedig szántatlan 
tarlót találtam. 

Bileádi-rétele (KÖH 77889): A Péli-víz É-i oldalán, 
Közép- és Alsóbikád között félúton, a patakkal párhuza
mosan húzódó keskeny, gazos kukoricasávban néhány 
vörös anyagú, homokos soványítású kora újkori-újkori 
kerámiát találtam. 

Parrag-hegyi-szó1ó1e (KÖH 77891): A Péli-víz É-i fe
lén, az alsóbikádi házakkal szemben, a DK felé benyúló 
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patakparti domboldalon, napraforgótarlóban néhány ki
szántott objektum fnltj;'ihól őskori k�rárniát gylíjtöttem. 

Puszta-derék (KÖH 77885): A falutól K-re, a Báni
árok DNy-i oldalán helyenként a domb tetejéig fel
húzódó, 500 m hosszú őskori telepet azonosítottam a 
patakkal párhuzamosan, amely D felé a patakba DNy-ró! 
belefolyó mellékág irányát követi. 

Szőci-oldal (KÖH 77887): A Szénégetői-árok K-i 
oldalán, az egykori gémeskúttól (Forrás-kút) ÉK-re a kes
keny, szántott sávban néhány őskori cserepet gyCíjtöttem 
a gazos, álló kukoricában. 

322 .  Mogyoród, Kis-Sós 
(KÖH 261 78) 
(Pest megye) Á 

K. NÉMETH ANDRÁS 

A Budapest-Vác vasútvonal korszer(ísítése miatt szük
ségessé vált terepbejárást 2010. június 22-25. között 
végeztem. A vasútvonal mellékének közel 40 km hosszú 
szakaszán csupán 4,2 km-nyi nyomvonalszakaszt tud
tam bejárni. A nyomvonal mentén adattári adatokból 
előzetesen ismert 16 lelőhelybó1 csupán kettőt sikerült 
leletanyaggal a terepen is azonosítani A Kis-Sós lcló11cly 
valamivel nagyobbnak bizonyult, rajta kevés Árpád-kori 
töredék került elő. 

323.  Mogyoróska, Regéci vár 
( KÖH 1 62 5 2 )  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk, Kú 

FEKETE CSANÁD 

2010-ben ásatást kizárólag a Középső vár területén 
végeztünk. (Az illusztrációt lásd a leövet/eező oldalon!) 

A Középső vár É-i végén lévő falszorosban az egykori 
ciszterna (17.  századi forrásokban említett „csatornás 
kút") és a környezetében lévő falak, járószintek kapcso
latát vizsgáltuk. Sikerült tisztázni és a vár alaprajzára 
pontosan felmérni a ciszterna kiterjedését. Ezenkívül a 
ciszterna előtti járószintek részleteit is megtaláltuk (26. 
árok és 18. terület kutatása). 

A 27. helyiség É-i oldala előtti területen két, idővel 
összebontott és a helyiség K-i oldala előtt egy ezektó1 
független kutatóárok területén a 2009-es feltárás során 
megtalált korai fal folytatását próbáltuk megtalálni és 
kideríteni, hogy milyen épülethez, építményhez tar
tozhatott. A kutatás során végül is a Ny-i palotaszárny 
területének, környezetének egyik legkorábbi építkezé
sének emléke tlínt elő. A fal valószínlíleg még a késő 
középkorban (alighanem a 15. sz. második felében, talán 
a Szapolyaiak birtoklása idején) emelt, a Középső vár É-i 
oldalán, a Felsővár sziklájának előterében lévő épülettel 
egyidősnek t(ínő építményhez tartozott. Vékony fala és 
sekély alapozása miatt földszintes, gazdasági funkciójú 
épületnek véljük. A leletanyag helyszíni vizsgálata, 
ill .  a kutatott területen egykor álló épületek már is
mert relatív kronológiai sora alapján, abba beillesztve 

valószín(ínek tlínik, hogy a 15. században emelt épi.iletet 
már a kora újkor kezdeti szakaszában visszabontották. 
A késóbbi építkezések során falainak jelentős részét -
több helyütt az alapokat is - elbontották, elpusztították, 
emiatt tulajdonképpen az épületnek voltaképpen csak 
ÉK-i sarka, ill. É-i és K-i falának egy rövidebb, de ösz
szefüggő szakasza volt megismerhető (24„ 25„ ill. 27. 
árkok kutatása). 

Délebbre, a Középső vár középső részén 2009-ben 
részben feltárt pince (a 17. századi tömlöc, 48. helyiség) 
DK-i sarkánál kisebb szondában a pince és a 30. helyi
ség közötti építészeti kapcsolatot vizsgáltuk (28. árok 
kutatása). Megállapítottuk, hogy a 30. helyiség utólagos 
a pincéhez képest. 

A Középső vár udvarának D-i részén az omladék 
elhordásának 2009-ben megkezdett munkáját folytattuk. 
Az ide eső 47„ 49„ 50„ 52„ ill. 53. területek kutatása 
során az udvar D-i részét teljesen elfoglaló omladék
dombból a 2010-es feltárás végére annak jóformán csak 
Ny-i és DK-i része maradt meg. 

Az omladék elhordása során a K-i palotaszárny D-i 
végénél elértük a kutatás előtt is részben ismert (bolto
zat részlete korábban is látszott) boltozatos helyiséget, 
pincét (51 .  helyiség), melyet teljesen kitisztítottunk. 

Az 52. terület D-i felén a turistaút mellett, az Alsóvár 
sziklájának tövében kutatott terület nemcsak az előke
rült gazdag leletanyag miatt érdemel említést, hanem 
újabb építészeti részletek, falazatok váltak ismertté. 
A Ny-i munkaterületen eló'került fal egy újabb, de idén 
még csak nagyon kis részletében megismert helyiséghez 
(55. helyiség), míg a K-i munkaterületen eló'került fal 
az Alsóvárba egykoron vezető lépcsónöz, lépcsó11ázhoz 
tartozott. Építészeti és funkcionális kapcsolat állhat 
fönn utóbb említett falazat, ill. az 51 .  helyiségtó1 D-re, 
de magasabban fekvő szinten kutatott 54. terület között 
mindenképpen, de a 49„ 50. és 52. területek metszés
pontján eló'került falazat, ill. lépcsőmaradvány között is 
(ti. e helyütt, a vár ezen részén alakították ki egykor az 
Alsóvárba vezető feljárót, lépcsőt). 

A leletanyag döntő része idén is kora újkori volt 
(kerámia, kályhacsempe, fémek stb.), de a ciszternánál, 
ill. a 27. helyiségtó1 É-ra feltárt késő középkori épületnél 
ásott kutatóárkokból jelentős mennyiségű középkori 
leletanyag is származott. Természetesen néhány kö
zépkori kerámia töredéket a várudvar feltárása során is 
találtunk, de csak az omladékban, a kora újkori lelet
anyag közé keveredve. Jellemző még, hogy idén több 
pénz is előkerült, ezek közül azonban restaurálás nélkül 
csak kevésről volt megállapítható, hogy milyen típusú 
pénzró1 van szó (az azonosíthatók között volt például 
egy 1 623-as lengyel veret). 

Munkatársak: Pető Zsuzsa Eszter, Csoltkó Emese, 
Havasy Orsolya, Kiss Laura, Rákóczi Gergely, Tokodi 
Attila, Tóth Zoltán (ELTE BTK), Gyalai Zsófia, Hor
nyik Adri�nn (S7.TE RTK), SzP.n;'isy C:saha (PTE RTK) 
régészhallgatók. 

GrnER M111ÁLY - SIMON ZOLTÁN 
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3 2íi . Mosonmagyaróvár határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) U ,  Ró, Kö 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelőhelyet azonosítottunk. 

A Mosonmagyaróvár DNy-i határában, sík területen 
futó nyomvonal esetében három újonnan azonosított 
(Nagy-rét I-II., Maradék-földeli X.; KÖI-1 74391, 74393, 
74395) és három korábbiakban ismert lelóbelyet mér
tünk fel. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

3 2 5 .  Mosonszentmiklós határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) B, LT, Ró, Á 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

A Rábca É-i ártere felett, Mosonszentmiklós K-i és 
É-i határában hat lelóbelyen fut keresztül a nyomvonal, 
ebbó1 három eddig nem volt ismert: Tagok, IV-Vl. (KÖI-1 
74373, 74375, 74377). A terepbejárás során kiderült, 
hogy a Négyes-dűlőben nyilvántartott lelóbely (KÖI-1 
57495) valójában egyetlen, 1600 m hosszúságú, össze
függő lelóbely-együttest képez a felszínen. 

326.  Mór határa 
(Fejér megye) B, Á 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

Móron 11 új, korábban ismeretlen leló11ely került 
elő a Móri-víz és északabbra a Sövénykúti-patak két ol
dalán (KÖI-1 74131, 74133, 74135, 74137, 74139, 74141, 
74143, 74155, 74157, 74159, 74161). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

327 .  Mórahalom, Ördögh-tanya 
(KÖH 29620) 
(Csongrád megye) B 
A Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízháló
zatának fejlesztése beruházás kapcsán 2010. augusztus 

30. és szeptember 8. között végeztünk terepbejárást. 
A vizsgálat tárgya a Zákányszék DK-i részén tervezett át
emelőtó1 induló és a Mórahalmon már meglévő szenny
víztelepig tartó mintegy 9,7 km hosszúságú nyomvonal 
volt. Ez csaknem teljes egészében külterületen található, 
leszámítva a zákányszéki átemelőhöz vezető mintegy 
500 m-es belterületi szakaszt. A 20-20 m szélességben 
vizsgált nyomvonalnak mindössze 18-20%-a bizonyult 
bejárásra alkalmasnak. 

A munka során 4 korábban már ismert leló11elyet 
érintettünk (Benák-tanya, Szennyvíz-derítő telep, Ör
dögh-tanya, Felső-mórahalmi Kerekiskola), melyek közül 
az Ördögh-tanya lelóbely területén tudtunk terepbejárást 
végezni. Ennek kiterjedését módosítottuk (megnövel
tük), területén bronzkori leletanyagot gyííjtöttünk. 

Munkatársak: Bárdos Nándor, Kovács Sándor, Né
meth Dániel, Szabados György technikusok. 

328. Móricgát határa 
(Bács-Kiskun megye) Sza, Á 

PARDITKA GYÖRGYI 

2010-ben megelőző feltárásokat végeztünk a Magyar
Horvát gázvezeték nyomvonalára eső régészeti lelő
helyeken. 

Kalmár-dűlő (I-IT-96 lh., KÖI-169493): A lelóbely Mó
ricgát belterületétó1 DK-re, a Kelő-éri-csatorna É-i part
ján, egy nagyobb kiterjedésa fenyvestó1 közvetlenül D-re, 
egy ÉNy-DK irányú dombháton fekszik. 2010. március 
1-4. között összesen 1195 m2-en 48 stratigráfiai egység 
(33 objektum) foltja rajzolódott ki a sárga homokos alta
lajon a nyesés alkalmával. Közülük 25 árok, 12 gödör, 10 
cölöphely és egy folyómeder volt; 11 objektumból került 
elő korhatározó leletanya�, de feltételezhető, hogy az 
összes régészeti jelenség Arpád-kori volt. A 15-30 cm 
vastag humuszréteg alatt fekvő objektumok egy része a 
mezőgazdasági munkák során elpusztult. 

A településobjektumok a 27+500-27+550, a 27+ 
600-27+660 és a 27+700-800 km-szelvények között 
síírCTsödtek. A nyomvonalban föként kerek vagy szög
letes alakú, ívelten szakülő falú, ívelt aljú kerítő- és 
vízelvezető árkok kerültek elő. A 27+640 km környékén 
egy ÉNy-DK tengelyű, 6 m hosszú, felszín fölé épített, 
cölöpszerkezetes építmény cölöplyuksorát is feltártuk. 
A 27+800 km környékén egy 19 m széles, É-D irányú, 
egykori folyómedret is megfigyeltünk. A kerek, ovális 
vagy lekerekített sarkú, téglalap alakú gödrök a nyom
vonal egész területén szétszóródva helyezkedtek el. 
A lelóbely D-i végén, az utolsó 50 m-es szakaszon csupán 
egyetlen É-D tengelyű, hosszúkás, ovális alakú, ívelten 
szűkülő falú, alján több mélyedéssel tagolt aljú gödör 
jelentkezett. Az objektumok betöltéséből nagyon kevés 
leletanyag, elsősorban korongolt fazekakhoz és bográ
csokhoz tartozó töredékek és állatcsontok kerültek elő. 

Kelő-ér l. (I-IT-12 lh., KÖH 69237): A lelóbely Mó
ricgát belterületétó1 K-re, a Csorda- és Göböly-járás 
neva határrészben, a Kelő-éri-csatorna két ága közt, 
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több ÉNy-DK irányú magaslaton, tájvédelmi körzetben 
helyezkedik el. Nyugati részén 2009 decemberében a 
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat munkatársai 
45 szarmata és Árpád-kori objektumot tártak fel. A gépi 
humuszoláskor eló'került leletanyag magas száma, ill. a 
felsó' rétegben kibontott objektumok alján jelentkezó' 
újabb betöltési rétegek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy 
kétrétegű településsel kell számolnunk. 

2010 februárjában a lehumuszolt 574 m2-bó1 370 
m2 bizonyult régészetileg pozitívnak; 60-130 cm mély
ségben újabb 27 objektum (30 stratigráfiai egység) 
foltja jelentkezett. A településobjektumok a nyomvonal 
területén egyenletes sűrűségben helyezkedtek el. A tele
pülésrészlet D-i részén három Ny-K irányú vízelvezetó' 
árkot figyeltünk meg, melyek között kerek, ívelten bó'
vüló' vagy egyenesen sz(íküló' falú gödrök kerültek eló'. 

Az objektumok betöltésébó1 föként kézzel formált 
fazékhoz, fedónöz, korongolt szürke és téglaszínű tálak
hoz, hombárokhoz, valamint római import edényekhez 
(terra sigillata, festett tál) tartozó töredékek kerültek eló'. 
A használati eszközök között a fenó'köveket és a csont
korcsolyákat említhetjük meg. A felsó' településréteg 
objektumait a késó' szarmata és az Árpád-korra, az alsót 
a Kr. u. 2-3. századra keltezzük. 

A leletek az elsó'dleges feldolgozásukat követó'en a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bedó' Valér, Bottyán Katinka, Császi 
Dávid, Kajtár Norbert, Molnár Zsolt technikusok és 
Weisz Attila geodéta. 

329.  Nagyatád határa 
(Somogy-megye) R. B, LT, Ró, Á, Kk 

GULYÁS GYÖNGYI 

Nagyatád környékén szennyvízvezeték kiépítését ter
vezték, ennek kapcsán 2010. júliusban hatástanulmány 
készítése céljából terepbejárásokat végeztünk. Csak a 
terület egy része volt bejárható, az erdó's, ill. kaszálóként, 
legeló'kén használt területeken kívül a gabonával fedett 
területek sem voltak vizsgálhatók. A kukoricával és 
napraforgóval fedett területeken a termény helyenként 
már magasra nó'tt, a megfigyelési körülmények messze 
nem voltak tökéletesek. Kevés helyen volt tárcsázott 
terület, ezek viszonylag jól láthatóak voltak. Jelentó'sebb 
területeket jártunk be Nagyatád és Bakháza, Háromfa, 
ill. Nagyatád és Ötvöskónyi között. Ötvöskónyi és Kutas 
között csak a területek kisebb része, Nagyatád és Lábod 
között csak két kis szakasz volt régészetileg vizsgálható. 
Lábodtól D-re a Lábodi-Rinyáig viszonylag jól bejárha
tó volt, ezután gyakorlatilag nem volt bejárható rész. 
A terepbejárás során négy ismert lelónely területét 
pontosítottuk és 3 új lelónelyet találtunk. 

Bodvica-Boda (KÖH 47891): A Nagyatádtól D-re 
futó nyomvonalszakasz bodvicai területén sikerült a 
korábban is ismert középkori telep területét pontosítani. 
A lelónely területe jelentó'sen megnó'tt D-i irányban. 

Cigány-Markógödri-díílől. és2. (KÖH 76369, 76371): 
Nagyatádtól É-ra, az út Ny-i oldalán, egy közepes, ill. 
magas kukoricában lévó' területen két lelónelyet talál
tunk. A délebbinél (Markógödri-dűló' 1 .) római, kelta 
és jellegtelen ó'skori kerámiát, az északabbi leló'hely 
(Markógödri-dűló' 2.) területén kevés késó' középkori 
kerámiát találtunk. 

Munkatársak: Gál Zoltán, Nyári Zsolt, Cserép Tamás. 

330. Nagyatád határa 
(Somogy megye) B, Ró, Á, Kk 

MOLNÁR lsTV ÁN 

2010. június 22. és július 30. között megeló'zó' régészeti 
feltárásokat végeztünk a 68. sz. föút elkerüló' szakaszá
nak építése által érintett lelónelyeken. 

Csonka-dűlő (KÖH 47884): A 0542/8-9 és 0542/11 
hrsz.-ú ingatlanon, 12 427 m2 nagyságú területen ku
tattunk. A lelónely Nagyatádtól K-re a Rinya-patak 
bal partján helyezkedik el. A kutatás a nyilvántartott 
lelónely középsó' részén történt. Keletró1 nyugat felé 
haladva 4, egymással párhuzamos kutatószondát nyi
tottunk egészen az elsó' régészeti objektumok vonaláig 
(a Rinya-patak melleti dombhát K-i oldala), ahol a teljes 
felületet megnyitottuk. A lehumuszolt terület itt már 
régészeti objektumokkal telített volt. Ezek többsége ke
rek, vagy ovális, sekély gödörjelenség, viszonylag gazdag 
leletanyaggal. Néhány különálló kemencét és rövid ideig 
használt tűzhelyeket is sikerült feltárnunk. A dombhát 
középsó', K-i részén több cölöphelyet is kibontottunk, 
melyek egykori cölöpszerkezetes épületre/épületekre 
utalnak. A leletanyagot többségében az edénytöredékek, 
építési törmelékek, ismeretlen rendeltetésű agyaggolyók 
alkották. Külön említést érdemel az egyik gödörkomple
xumból eló'került anonym érme, vassarkantyú, csontka
nál és egy nagyméretű S-végű hajkarika. Az objektumok 
többségében faszenes, eró'sen átégett rétegeket figyel
tünk meg. Ezekbó1 a rétegekbó1 anyagmintákat vettünk 
természettudományos vizsgálatokra. 

A lelónelyen 298 objektum került eló', melyek döntó' 
többsége - 108 gödör, 3 cölöphely, 1 félig földbe mé
lyített épület, 3 kemence, 2 tűzhely - az Árpád-korra 
(12-13. sz.) keltezhetó'. Feltártunk még egy bronzkori 
gödröt, ill. két gödröt és egy cölöphelyet, melyet közép
kori (14-15. sz.) leletanyag keltezett. 177 objektum isme
retlen korú. Az Árpád-kori objektumok közt az ó'skori 
és a középkori objektumok elszórtan helyezkedtek el. 

Szollár-malom (KÖH 47901): A 07/43-44 és 07/48 
hrsz.-ú ingatlanokon 4934 m2-en, a lelónelynek a nyom
vonalat érintó' teljes területén dolgoztunk. A lelónely 
Nagyatádtól K-re, a Rinya-patak bal partján helyezkedik 
el. A feltárásra kijelölt területen K-ró1 Ny felé haladva 
három, egymással párhuzamos kutatószondát nyitot
tunk, bennük több objektum foltját figyeltük meg. A kézi 
nyesés során ó'skori kerámiatöredékeket gyííjtöttünk. 
A feltárt objektumok amorf, vagy kerek gödrök, cölöphe
lyek, sekély, egyenes árkok voltak. A régészeti jelenségek 
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a lelóbely középső és K-i részén sűrűsödtek. A leló11elyen 
lévő 62 objektum többsége egyrétegű volt, igen kevés 
leletanyaggal. Többségük gödör (33), melyek közül 1 a 
bronzkorra és 4 a római korra keltezhető 28 gödör, 8 se
kély árok és 29 cölöphely nem tartalmazott leletanyagot. 

A leletek a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
pécsi regionális irodájában történő elsődleges feldol
gozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerülnek 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Domján Anita, Pelikán Márk, Mezei 
Tamás technikusok. 

HERBÁLY RÓBERT 

3 3 1 . Nagybánhegyes, Kovácsházi határszél 
(KÖH 73087) 
( Békés megye) B, Sza 
2010. augusztus 9. és szeptember 1 .  között végeztünk 
megelőző feltárást a MOL-7 jelű lelóbelyen, a Kunágota 
MOL gázvezeték építéséhez kapcsolódóan. A feltárással 
érintett lelőhely a nyomvonal 1 3+450-13+950 km
pontjai között található, Nagybánhegyes belterületétó1 
kb. 1600 m-re DDNy-ra, a Reformátuskovácsházától 
elválasztó határvonal két oldalán, a Montághy-úti-föld 
és a Tanárnő-dűlő határrészekben, felerészt a kovács
házi területre átnyúlva. A korábbi terepbejárás során 
egy 450x300 m-es körzetben őskori és szarmata kori 
kerámiatöredék kerültek elő. A feltárt 2772 m2-bó1 1992 
m2 volt objektumokkal fedett. A 400 m hosszú és 6 m 
széles szelvényben 75 stratigráfiai jelenség, ill. 65 régé
szeti objektum került napvilágra. Ebbó1 7 bronzkorinak, 
53 római kori szarmata jelenségnek bizonyult, a többi 
ismeretlen és újkori objektum volt. Mindkét korszakot 
telepobjektumok képviselték. Ezek zömében kisebb
nagyobb agyagnyerő gödrök voltak, amelyek késóbb a 
telep hulladékaival töltődtek fel. 

A szelvény középső harmadában, közel 100-120 m 
hosszan került elő az a 7 bronzkori objektum, melyek 
közül 4 kerek szájú, hordós, vagy méhkas alakú verem 
volt, 3 pedig nagyméretű gödörkomplexum részlete. 
Igen nagy mennyiségű kerámia, állatcsont került elő 
beló1ük. A leletek döntő hányadát képviselő kerámia 
között gyakoriak a kisebb füles bögrék, ahol a fül szinte 
mindig a perembó1 indul. Emellett feltűntek nagyobb 
tárolóedények darabjai is. A felület gondosan simított, 
fényes, fekete vagy barnás, gyakori a foltosra égett fe
lület. A soványítás kizárólag kerámiazúzalékkal történt. 
Az edényeken megfigyelhető díszítések között gyakori 
a seprűs besimítás, a plasztikus háromszög átmetszetű 
lécdísz, a bütyökdíszek egyszerű, zömében kisebb va
riációi, de gyakori az ujjbenyomkodott léctag is, amely 
zsinegdísz-szerűen az edény füléhez is kapcsolódhat. 
A bekarcolt díszítményekkel ellátott töredékek száma 
csekély. A területen pár csaknem ép bögre is előkerült, 
amelyekre jellemző a nyomott gömbös test, a vállvonal 
lépcsős tagolása, esetenként talpkorong is megfigyelhető 
volt. A csontleletek között figyelmet érdemel egy kiszé-

lesedő végü lapos ép csonttű. Az egyik gödörbó1 kúp 
alakú agyagból készült átfúrt szövőszéknehezék került 
elő. A kőeszközök között néhány pattintott (nyílhegy) és 
csiszolt (őrlőkó') darab érdemel említést. A formai jegyek 
és a díszítések alapján a települést a bronzkor korai idő
szakának végén, ill. a középső bronzkor elején lakhatták. 

A szelvény teljes hosszában megtalálható szarmata 
telepobjektumok között a gödrök mellett 2-3 épületma
radvány is előkerült. A vermek csoportokba rendeződve 
kerültek elő, köztük kisebb-nagyobb szabad területek 
húzódtak. Többségük az általános és klasszikus henge
res, hordós, teknős, vagy méhkas alakú formát mutatta. 
Ezek között volt pár igen nagyméretű is. Néhány verem 
az ásatási felület K-i oldalán ezektó1 eltérő ovális szájú, 
igen nagyméretű agyagnyerő, tagolt aljú gödör volt. Jel
lemző a szarmata vermekre, hogy leletanyaguk 80%-a a 
betöltés felső harmadában húzódó ún. omladékrétegbó1 
került elő. A házak között egy nagyobb, csaknem teljesen 
a szelvényünk területére eső, kissé az altalajba mélyített 
aljú épület maradványa emelhető ki. A téglalap alapraj
zú, ÉNy-DK-i tájolású épület hossztengelyében, az épü
let középső harmadában egy-egy cölöphely került elő. 
Ezek alapján a tetőszerkezet a nyeregtető és a sátortető 
közötti átmeneti formaként képzelhető el. Az épület 
korát a ház padlóján eló'került római készítésű, bronzból 
öntött pontkördíszes gombos végű, lapos szíjszorítós 
szíjvég alapján a Kr. u. 2-3. századra tehetjük. A lele
tek között természetesen döntő többségben vannak a 
korongon készült, sávosan simított edények töredékei. 
Gömbös, duzzadt peremű, lépcsősen tagolt falú tálak, 
nagyobb hombárok töredékei mellett jelentős a kézzel 
formált fazekak száma is. Utóbbiak peremén ferde be
vagdosások, oldalukat geometrikus vonalakkal osztották 
mezó'kre. Több gombos fedő töredéke is eló'került az 
objektumokból. A szarmata település lakói kapcsolat
ban álltak a római fennhatóság alatt lévő területekkel. 
A kapcsolatok két irányba mutatnak. Több, nagyobb 
méretű, római fehér mázas amphora perem- és oldal
töredék a Fekete-tenger irányába mutató kereskedelem 
bizonyítéka. A gombos végű bronz szíjvég, valamint egy 
vadászjelenetes terra sigillata töredék eló'kerülése a Ny-i 
irányú kapcsolatokra utal. A római készítésű importok 
valamint a barbár kerámia stílusa alapján a szarmata 
településrészletet a Kr. u. 2-3. századra datáljuk. 

Munkatársak: Nagy Norbert, Takács Gábor, Gyürösi 
Tímea ásatási technikusok. A geodéziai felmérést a 
Nemzeti Örökségvédelmi Központ szegedi régiójában 
dolgozó geodéták végezték. 

332 .  Nagybánhegyes, Összekötő út 
(KÖH 73093) 
(Békés megye) B 

PóPITY DÁNIEL 

A Kunágota MOL-8 jelű lelóbely Nagybánhegyestó1 
DNy-ra található, a Kaszapert Nagybánhegyessel ösz
szekötő műút ÉNy-i oldalán, a Tatár-árok nevű egykori 
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patakmeder K-i oldalán, egy sík, lapályos szántón. Az 
előzetes terepbejárás során azonosított nagyméretű le
lónely 293 m hosszú szakasza esett a Kunágota MOL 
gázvezeték nyomvonalába. A kutatott 698 m2-ből 132 
m2 bizonyult régészetileg fedettnek. A megelőző feltárást 
2010. augusztus 16-24. között végeztük el, melynek so
rán egy szórványos középső bronzkori telepet találtunk. 
A leló11elyen a 70-100 cm humuszréteg eltávolítása után 
négy objektum foltját figyeltük meg. Ezek közül három 
közepes méretű szemetesgödörnek, egy pedig kútnak 
bizonyult. Az objektumokból közepes mennyiségű kerá
mia és patics, valamint kevés állatcsont került elő. A gépi 
humuszolás során a legfelső - szántott - humuszrétegbó1 
meglehetősen nagy mennyiségű őskori kerámiatöredéket 
és paticsot gyűjtöttünk. 

A leletek az elsődleges feldolgozás után a Békés 
Megyei Múzeumok Igazgatóságára kerülnek végleges 
elhelyezésre. 

Munkatársak: Kulcsár Zoltán, frank Tamás, Tarjá
nyi László technikusok. 

333 .  Nagybánhegyes határa 
(Békés megye) B, Sza, Á 

HARGITAI ANDRÁS 

A Kunágota mezőfejlesztés project (Kág-4 jelű kút ter
melésbe állítása) keretében tervezett vezeték nyomvo
nalán 2010. február 27-28-án végeztünk szisztematikus 
régészeti terepbejárást. 

Bas-díilő déli része (KÖH 73085) : A nyomvonal által 
érintett 0104/29 hrsz.-ú területen, a Nagybánhegyestó1 
DNy-ra, Kaszapertó1 DK-re eső Bas-dűlő D-i szélén 
lokalizáltuk a lelónelyet. A területen megfigyelhető 
geográfiai viszonyokat a térkép szintvonalai alapján 
lehet csupán hozzávetó1egesen azonosítani, mert a táj 
szabad szemmel alig követhető terephullámokkal tagolt. 
A lelónely kiterjedése mintegy 200x200 m-es körzetben 
határozható meg. Egész területén Árpád-kori kerámia
leletek fordultak elő. 

Bas-dűlő, juhász-tanya (KÖH 73089) : A nyomvonal 
által érintett 0104/22-23, 30-31 hrsz.-ú ingatlanokon, 
Nagybánhegyestó1 DNy-ra, Kaszapertó1 DK-re, a Bas-dűlő 
közepén, az egykori - s a térképen még jelölt - Juhász-ta
nya helyétó1 kb. 100 m-re Ny-ra, ill. a Bas-dűlő ÉNy-i vé
gében lévő nádas, vizenyős, lefolyástalan mélyedéstó1 DK-i 
irányban ugyancsak 100 m-re elhelyezkedő lelónelyet 
találtunk. A terület sík, tagolatlan, s a térkép szintvonalai 
is csak hozzávetó1egesen azonosítható terephullámokat 
jelöl. Ezen a környéken, mintegy 300x200 m-es körzet
ben őskori, szarmata kori és Árpád-kori edénytöredékek 
jelezték a lelónely kiterjedését. Az őskori és a szarmata 
kori kerámialeletek kisebb mennyiségben, az Árpád-kori 
darabok viszont nagyobb számban kerültek elő. 

Kovácsházi határszél (KÖH 73087) : A nyomvonal 
által érintett 0199/12-15, 0127/24-25 hrsz.-ú telkeken, 
Nagybánhegyes belterületétó1 DNy-ra kb. 1600 m-re, a 
Reformátuskovácsházától elválasztó határvonal két olda
lán, a Kiosztott földek nevű dűlő K-i végében, felerészt 

a kovácsházi területre átnyúlva, mintegy 450x300 m-es 
körzetben lehetett a felszínen őskori jellegű s ennél is 
nagyobb számban szarmata kori kerámiatöredékeket 
gy(íjteni. A lelónely É-i, középső részén egy csatorna halad 
a települések határvonala mentén, s a lelónely területén 
fordul ÉNy-i irányba. A leló11ely itteni É-i széleit nem 
lehetett pontosan meghatározni. Ugyanígy bizonytalan 
a kiterjedése a D-i szélén is, ahol a térkép is jelöli a fel
színen lévő kisebb, hosszúkás, lefolyástalan mélyedést. 
A lelőhelyre semmilyen határozott geográfiai alakzat 
nem hívja fel a figyelmet, a leleteket lényegében a sík, 
tagolatlan felszínen sikerült gyűjteni. A térkép a leló11ely 
területétó1 egy nagyobb kiterjedés(í, mélyebb fekvésű te
rületet jelöl - elképzelhető, hogy évezredekkel korábban 
ez vízállásos terület volt, s az őskori és a szarmata kori 
népek ennek a déli partjára húzódva telepedtek le. 

Összekötőút (KÖH 73093) : A nyomvonal által érin
tett 0102/33-35 hrsz.-ú területeken, Nagybánhegyestó1 
DNy-ra, a Reformátuskovácsháza és Kaszaper közötti 
műúthoz vezető összekötő útnak közvetlenül az ÉNy-i 
oldalán, Nagybánhegyes belterületétó1 kb. 1900-2000 
m-re elhelyezkedő lelőhelyet azonosítottunk. A térkép 
is jelzi azt a határozott, DNy-ÉK irányú mélyedést, 
amelynek neve a térkép jelölése szerint „Tatár-árok". 
Kétségtelenül egykori vízmeder volt, ha napjainkra már 
ki is száradt. A Tatár-árok K-i oldalán, annak partján, 
ill. attól a kaszaperi műút felé haladó összekötő út 
nyomvonala irányában, É-ról és D-ró1 is egykori vízme
derrel, valamint mély fekvésű, régen minden bizonnyal 
vízjárta területekkel határolva helyezkedik el a lelónely, 
hozzávetó1egesen 300x300 m-es körzetben. Területén 
bronzkori kerámialeletek fordultak elő. 

Tatár-árok (KÖH 73091): A nyomvonal által érintett 
0102/34-35, 0102/53-55, 0104/29 hrsz.-ú területeken, 
Nagybánhegyestó1 DNy-ra, a Reformátuskovácsháza és 
Kaszaper közötti műúthoz vezető összekötő út nyom
vonalától ÉNy-ra, az utóbbi összekötő úttól kb. 350 
m-re, a térképen is jelölt ún. Tatár-árok Ny-i oldalán 
elhelyezkedő lelónelyet dokumentáltunk, az Oravecz
dűlő ÉK-i szélén. A lelónely becsült 550x400 m-es kiter
jedési területén a felszínt kisebb terephullámok teszik 
változatossá. A Tatár-árok kétségkívül kapcsolatban 
van a közelben lévő, és épp az árok nyomvonala felé 
DNy-i irányból haladó Tatár-sánccal és annak árkával 
is. A lelónely ÉK-i és D-i széle bizonytalan, ezekben az 
irányokban kiterjedtebb terepjárást nem végeztünk. 
A Tatár-árok feló1i harmadban kevés és kopott őskori 
kerámialeletet találtunk, míg a lelónely ÉNy-i felében 
és széle felé fó1eg szarmata kori és Árpád-kori edénytö
redékeket lehetett gyűjteni. 

3 3 Li .  Nagybánhegyes határa 
(Békés megye) Sza, A, Á. 1 

SZATMÁRI IMRE 

2010 júliusában megelőző régészeti feltárásokat végez
tünk a Kunágota MOL gázvezeték-fektetés által érintett 
lelónelyeken. 
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Bas-dűlő, Juhász tanya (Kunágota MOL-1 1 lh„ KÖH 
73089):  A te.re.phejárás során azonosított lelónely 295 
m hosszú szakasza esett a gázvezeték 6 m széles nyom
vonalába. A feltárt terület 470 m2 volt. A 40-60 cm 
vastagságú felső termőréteg alatta a világos barna löszös 
rétegben 11  objektum foltja rajzolódott ki, 3 csoportba 
sűr(ísödve. A szelvény Ny-i felében 30 m hosszan 6 
objektum jelentkezett egymás közelében: 5 szarmata és 
Árpád-kori kisebb-nagyobb méhkas alakú tárológödör 
és egy Árpád-kori, részben földbe mélyített ház részlete, 
ülőgödörrel és egy cölöphellyel. A házban döngölt padló 
és tüzelónely nyomát nem találtuk. Az objektumokból 
kevés leletanyag került elő. A szarmata kori gödrökben 
kézzel formált fazék- és bögretöredékeket, a korongolt 
edények közt szürke hombár-, fazék-, oldal-, és alj töre
dékeket, duzzadt peremtöredékeket és fekete fényezett 
oldaltöredékeket találtunk. Az Árpád-kori leletanyag 
nagy része vékony falú, díszítetlen fazék- és oldaltö
redék. A házból előkerült egy apró, rosszul kiégetett 
bikónikus orsógomb is. 

Ettől az objektumcsoporttól 60 m-re K-re, egy 
teljesen különálló, leletanyag hiányában nem korhatá
rozható kültéri kemence részletét tártuk fel. A kemen
ce szájánál 2 kis kerek karólyukat találtunk, melyek 
valószínűleg a kemence védőtetejének a szerkezetéhez 
tartoztak. A kemencétó1 Ny-ra két avar kori síron kívül, 
már csak két, a szelvényen keresztülhaladó, ismeretlen 
korú árokszakaszt figyeltünk meg, melyek értelmez
hetők a települést kerítő árkokként is. 

Az ásatás legérdekesebb objektumai az avar kori fül
kesírok. A szelvény K-i felében egymás mellett kb. 2,5 m 
távolságra két hasonló jellegG, ÉNy-DK-i tájolású fül
kesír került elő. Mindkettő téglalap alakú, sárga homo
kos kevert betöltésű folttal jelentkezett a világosbarna 
talajban. Az egyik sír esetében a téglalap alakú aknarész 
teljesen üres volt, a DK-i oldalfalába ásva alakították 
ki a 2 m hosszan benyúló, kis lejtésszög(í fülkét, mely 
egy bolygatatlan, háton fekvő, nyújtott testhelyzetű 
férficsontvázat rejtett. A sírban a medence tájékán rossz 
megtartású, vékony bronzlemezből készült övdíszeket, 
két téglalap alakú vascsatot, a bal kézfej közelében egy 
vastőrt találtunk. A koponya két oldalán étel- és ital
melléklet nyoma került elő: egy kisméret(í kézzel for
mált, vékony bekarcolt függó1eges vonalakkal díszített 
csupor és egy kiskérődző részleges váza (koponya és 2 
végtag csontjai). A másik sír esetében a fülkét szintén 
az előgödör DK-i oldalfalába ásták bele. Mérete hasonló 
a másik fülkéhez, viszont az előgödör különbözik az 
előző aknától, ugyanis a lekerekített sarkú téglalap 
alakú gödör lépcsőzetesen lemélyülő, a DK-i felében 
egy részleges szarvasmarhaváz volt. A fülkében egy 
bolygatatlan, háton fekvő, nyújtott testhelyzetű, szintén 
férficsontváz feküdt. Mellékletként a derék tájékán két 
téglalap alakú vascsat, egy vaskarika és egy vaskés került 
elő. A feltárt te.rii le.t.e.n t.öhh sír nyomát nem találtuk, 
de elképzelhető, hogy a szelvényen kívül folytatódik a 
temetkezések sora. 

Obsuszta-dűlő (Kunágota MOL-12 lh. KÖH 73073): 
A leló'hely Nagybánhegyes külterületén, Kaszapertó1 
1 200 m-re K-re, a Kunágota felé vezető műúttól 1000 
m-re ÉK-re egy sík, tagolatlan területen található. A te
repbejárás során azonosított lelőhely 135  m hosszú 
szakasza esett a gázvezeték 6 m széles nyomvonalába. 
A feltárt 487 m2 területen 15 objektum foltja rajzolódott 
ki, szétszórva kb. 100 m hosszúságban. Három objektum 
téglalap alakú, részben földbe mélyített ház lehetett. 
Egyiket sem tudtuk teljesen feltárni, mert túlnyúltak a 
szelvényen. Döngölt padló vagy tüzelónely nyomát nem 
találtuk. Feltártunk még a szelvényen keresztülhaladó 
4 árokszakaszt és 8 gödröt. Az egyik közepes méretű, 
szabályos kör alakú, aknaszerű, mély gödör talán kút
ként funkcionálhatott, de teljes mélységében a talajvíz 
miatt nem tudtuk feltárni. A legérdekesebb objektum 
egy méhkas alakú tárológödör, melynek betöltésében 
két, anatómiai rendben lévő, teljes kutyacsontváz feküdt 
különböző mélységben, a gödör D-i és ÉK-i oldalfala 
mentén, köztük vastag égett réteg volt. Az állatcsonto
kon kívül két edényhez tarozó töredékeket találtunk a 
gödörben. 

Az objektumokból igen kevés lelet került elő. A kerá
miaanyag egy része durva, díszítetlen házikerámiákhoz 
tartozik, másik része finom, korongolt, szürke és vörös 
színű, nagyméretű hombár-, fazék-, és tál töredék. A fel
tárt objektumok egy szarmata település nyomai, melyek 
a feltárt terület K-i kétharmadában összpontosultak. 

A leletanyag a MNM-NÖK szegedi regionális iro
dájában történő elsődleges feldolgozást követően a 
Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságára kerül végleges 
elhelyezésre. 

Munkatársak: Bárdos Nándor, Németh Dániel, 
Szabados György technikusok. 

335 .  Nagybánhegyes határa 
(Békés megye) Sza, Á 

HERENDI ÜRSOLYA 

2010 augusztusában a Magyar Nemzeti Múzeum - Nem
zeti Örökségvédelmi Központ munkatársai megelőző 
régészeti feltárásokat folytattak a tervezett Kunágota 
MOL gázvezeték nyomvonalának építésével érintett 
régészeti lelónelyeken. 

Bas-dűlő déli széle (Kunágota MOL-10 lh., KÖH 
73085): A lelónely a Nagybánhegyestó1 DNy-ra, Ka
szapertó1 DK-re eső Bas-dűlő D-i szélén helyezkedik 
el egy szabad szemmel alig kivehető dombháton. 
Augusztus 10-18. között több ütemben összesen 766 
m2-en kutattunk. A feltárt 21 stratigráfiai egység közül 
1 épületnek, 6 árokrészletnek, 12 gödörnek és 1 pedig 
kútnak bizonyult. Korszakot meghatározó leletanyag 1 6  
objektumból került elő, melyeket az Árpád-korhoz és a 
szarmata korhoz köthetünk; leletanyag hiányában egy 
objektum ismeretlen korú. 

Az Árpád-korból 1 árok és 1 épület maradványa 
került elő. Az épületnek csak egy részét tudtuk feltárni, 

295 
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É-i része a szelvényfal alá futott. A lekerekített sarkú, 
téglalap(?) alakú épületben lesározott, tapasztott pad
lónak igen, de bejáratnak és cölöphelynek nem találtuk 
nyomát. 

A szarmata objektumokat 12 kisebb-nagyobb hul
ladéktároló gödör képviselte, melyek alakja többnyire 
kerek vagy ovális. Ezek közül egy tálszer(í, sekélyen az 
altalajba mélyedő, 5 meredek falú és 6 méhkas alakú 
volt. Négy gödör esetében az oldalán és az alján átégés 
nyomait figyeltük meg, ezeket valószínlíleg gabonatároló 
vermekkén t használták. A feltárt árokszakaszok többsé
ge egyenes vonalú, metszetük íves vagy többszörösen 
tagolt. Az ásatás jellegébó1 adódóan az árkok nagyobb 
összefüggéseit nem láthatjuk világosan. Az objektumok 
között szuperpozíciót három esetben tudtunk megfigyel
ni, ami arra utal, hogy a tanyaszer(í telepet egy rövidebb 
időintervallumban lakták. 

Tatár-árok (Kunágota MOL-9 lh., KÖH 73091): 
A leló'hely Nagybánhegyestó1 DNy-ra, a Mezó'kovács
háza és Kaszaper közötti műúthoz vezető összekötő út 
nyomvonalától kb. 350 m-re ÉNy-ra, a Tatár-árok Ny-i 
oldalán, az Oravecz-dűlő ÉK-i szélén található. Augusz
tus 23. és szeptember 21 .  között összesen 2341 m2-en 
kutattunk. A sárgásbarna agyagos altalajon 50 objektum 
foltja rajzolódott ki. A feltárt 52 stratigráfiai egység közül 
1 épületnek, 18  csontvázas sírnak, 12 árokrészletnek, 
16 gödörnek, 3 kútnak és 2 cölöphelynek bizonyult. 
Korszakot meghatározó leletanyag 47 objektumból 
került elő, melyeket a késő szarmata korhoz köthetünk, 
3 betöltéséből nem került elő leletanyag, de a terepi 
megfigyelések alapján feltételezhetően késő szarmata 
koriak ezek is. 

A nyomvonalon változó slír(íségben helyezkedtek 
el a régészeti jelenségek. A falu központi része a 15+ 700 
km környékén lehetett, ahol egymást érték a különféle 
méretű és funkciójú, kerek vagy szabálytalan alakú, 
méhkas vagy meredeken az alja felé szűkülő falú, barna 
humuszos betöltéslí vermek. A leló'hely ezen részén 
1 kerítő és 6 vízelvezető árok részlete, valamint egy 
épület maradványa került elő. Az épületnek csak egy 
részét tudtuk feltárni, D-i része a szelvényfal alá futott. 
A lekerekített sarkú, négyzet(?)alakú, két cölöphelyes 
épületben lesározott, tapasztott padlónak nem találtuk 
nyomát. Az árkok többsége egyenes vonalú, metszetük 
íves vagy többszörösen tagolt. A település K-i szélét két 
kerek átmérőjű, viszonylag mély kút zárta le. Az objektu
mok betöltésébó1 fó'ként korongolt szürke- és téglaszínű 
edénytöredékek (hombárok, behúzott peremű tálak), 
kézzel formált fazék- és fedőtöredékek, továbbá külön
féle használati eszközök (fenó'kő-, malomkőtöredékek), 
valamint állatcsontok (juh/kecske, kutya, szarvasmarha) 
kerültek felszínre. Egy egy római importból származó 
dörzstál töredéke is napvilágot látott. 

A település szélétől kb. 80 m-en keresztül egyet
len objektumfolt sem jelentkezett, majd a hiátus után 
DK-re megjelentek a (valószínűleg a) telephez tartozó 
temető sírfoltjai. A temetőrészlet 14 lekerekített sarkú, 

téglalap alakú, megközelító1eg D-É tájolású sírgödörből 
állt. A temetkezések közii 1 6 részlegesen rablott volt; 
a bolygatások a koponya és a medence közötti részre 
irányultak. Két sírban gyöngyökkel kivarrt ruhában 
eltemetett nó'k vázait, 4 sírban gyermekek maradvá
nyait bontottuk ki, egy sír pedig teljesen üres volt. 
Az elhunytak mellé használati (pl. orsógomb, vaskés) 
és viseleti tárgyaikat (pl. fibula, fülbevaló, gyöngy 
nyaklánc, karperec, övcsat), ill. a lábuk mellé a túlvi
lági útra szánt ételt tartalmazó edényeket helyeztek. 
Koporsóra utaló maradványokat 6 esetben figyeltünk 
meg, ebbó1 kettőt rönkkoporsóba helyeztek el. A nyom
vonal 15+414-15+500 km-pontjai között egy másik, 
szintén késő szarmata kori temetőrészlet került elő. 
Ez a temető négy, szintén D-É-i tájolású sírgödörbó1 
állt. Mind a négy sírgödröt részlegesen megbolygatták. 
Az elhunytak mellett itt is megtaláltuk a használati és 
viseleti emlékeket, valamint a túlvilági útra szánt ételt 
tartalmazó edényeket. 

A leletek az MNM - NÖK szegedi regionális iro
dájában történő elsődleges feldolgozásukat követően 
a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumba kerülnek 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Pópity Richárd, Szabó Dénes, Gera 
Róbert technikusok. 

3 36. Nagycenk, Szőlőlábak 
( KÖH 63 1 80) 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Kö 

BENEDEK ANDRÁS 

Nagycenk vasútállomástól DK-re, a Szó161ábak nev(í ha
tárrész É-i részén, valamint az Országúti-Belső-d(ílő ÉK-i 
részén, a vasút mindkét oldalán elnyúló lankán, 2008 
áprilisában a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
munkatársai terepbejárás során több korszak (őskor, 
római és középkor) kerámiáit találták. 

2010 márciusában a terepbejárás során intenzívebb
nek bizonyult, az É-i részen lévő beruházási területen, 
a vasút D-i oldalán 2-3 m szélességben, kb. 200 m 
hosszan folytattunk megelőző feltárást. A kutatást a 
GYSEV Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal 
korszer(ísítése tette szükségessé. A 392 1112-nyi feltárt 
területen a 60-80 cm vastag humuszréteg eltávolítása 
után újkori bolygatások nyomait figyeltük meg. A felület 
Ny-i részén elhelyezkedő három, talán történeti korú 
objektumból (cölöplyukak) leletanyag nem került elő. 
Néhány középkori és őskori kerámiatöredéket, valamint 
kőeszközt találtunk szórványként. 

A feltételezett intenzív őskori, középkori és római 
kori településnek kevés nyomát találtunk, valószínűleg 
jobban megfoghatók e településnyomok a vasúti töl
tést61 É-ra és D-re távolabb eső bolygatatlan részeken. 

Munkatársak: Eke István régész, Radics András 
régészte1.hnik11s, T .élkatosné Sövegjártó Erika, Ritly Jenő, 
Wolf Ernő betanított terepi asszisztensek. 

MELIS ESZTER 
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337.  Nagydém határa 
(Veszprém megye) Ő, Ró, Á, Kk 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelőhelyet azonosítottunk. 

Nagydém területén hét lelőhelyet keresztez a 
nyomvonal, többek között a középkori Nagydém falu 
helyszínét (Útházi-dűlő, KÖH 8592). Négy korábban 
ismeretlen leló'hely került elő a Sokorói-Bakony-ér két 
oldalán: Paszlwncai-díilő I., II., Páskum II., III. (KÖH 
74261,  74259, 74265, 74263). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

3 38. Nagyecsed határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, N 
2010. április 8-án helyszíni szemlét végeztünk a Nagy
ecsed-Mérk-Tiborszállás között tervezett szennyvízve
zeték nyomvonalán. 

Kocsordi-főcsatorna és Kraszna között (KÖH 74107) a 
dűlőút kétfelé ágazik, a Ny-i szakaszából mintegy 350 m 
után ÉK felé indul egy újabb ág, melynek középső része 
által átszelve azonosítottuk a szórványos leletanyagú 
lelőhelyet. Kevés késő bronzkori és népvándorlás kori(?) 
cserepet gyűjtöttünk felszínéró1. Iránya ÉNy-DK, kiter
jedése 90x160 m. 

Wesselényi utcát folytató dűlőúttal (KÖH 74105) 
párhuzamosan a nyomvonal egy dombháton fut, ezért 
a Ny-i oldalán egy kivágásra ítélt gyümölcsös mögötti 
részt is megvizsgáltunk. Az úttól kb. 50 m-re találtuk 
meg a lelónelyet, amely a geomorfológiai adottságok 
miatt minden bizonnyal átér az út K-i oldalára is. Inten
zív, bronzkori kerámiával mutatkozó, ÉNy-DK irányú, 
80x200 m kiterjedés(í településnyom. 

Munkatárs: Toldi Zoltán régész Qósa András Mú
zeum). 

PINTYE GÁBOR 

339.  Nagykanizsa-Miklósfa. Romlott-vár 
( KÖH 20266) 
(Zala megye) Kk. Kú 
A Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága 2010. június 
2 1 .  és július 30. között folytatott feltárást a Nemzeti 
Kulturális Alap és a nagykanizsai székhely(í Romlott-vár 
Alapítvány támogatásának köszönhetően Romlott-vár 
(Botszentgyörgy vára) lelónelyen. A kutatás a korábbi 
ásatások alkalmával megismert várkastély kapuszorosá
nak vizsgálatára és néhány eddig tisztázatlan kérdésre 
irányult. Céljaink között szerepelt a várárok hídfőinek 
lokalizálása a várárok mindkét partján, a várudvar ku
tatóárokkal való átvágása az esetleges korábbi régészeti 
korok lakórétegeinek feltárására, továbbá kíváncsiak 

voltunk, hogy az egykori kápolna helyén vannak-e 
sírok. A feltárást kézi erővel folytattuk, majd a nyitott 
felületeket gépi erővel temettük be az ásatás végeztével. 

A várról 1569-bó1 rendelkezünk egy rendkívül fontos 
dokumentummal, egy alaprajzzal, melyet Giulio Turco 
olasz hadmérnök készített. A dunántúli várakat az udvari 
haditanács megbízásából felmérő Turcot elsősorban a 
vár erődítményrendszere, a fő falak vonala érdekelte. 
Az alaprajz így az árkokat, a palánk vonalát, a várépület 
fő szerkezeti egységeit ábrázolja hitelesen, az épületek 
belső részleteivel, a helyiségek osztásával, de még a 
traktusok valós szélességével sem nagyon törődött. Ku
tatásunk során a terepviszonyok és a korábbi feltárások 
eredményei mellett figyelembe vettük a Turco-féle rajz 
iránymutatását is. 

Négy, nagyjából K-Ny-i irányú kutatóárkot (szel
vényt) nyitottunk. Az 1. szelvényt a várudvaron, a kút 
közelében húztuk, 3 ásónyom mélységben ástunk le 
és értük el a sárgásbarna altalajt. Ebben a szelvényben 
két gödörrészletet, egy külső kemencét és annak az 
előtérgödrét tártuk fel. A 2. szelvényt a kapuszorosban 
nyitottuk, annak teljes hosszát átkutattuk. A szelvényt 
három részre tagoltuk. A 2A szakaszban a kapu két belső, 
téglából épített tartópillérét találtuk meg és szabaddá 
tettük a kapuszorost határoló hosszanti téglafalakat is. 
A 2B szakasz egy nagyon mély résszel kezdődött. A ré
tegviszon yok alapján a kapuszoros alatt meghúzódó 
farkasveremre utal a jelenség. A 2C szakasz egészen a 
várárok Ny-i partjáig hatolt, ebben a rövidebb szakasz
ban találtuk meg azt az É-D-i irányú téglafalat, mely 
valószínűleg a kapuszorost zárta és talán egyben a hídfő 
támasztéka is lehetett. A várárkon kívül, a 2. szelvény 
légvonalbeli folytatásaként, a várárok legkeskenyebb 
részén, a szembe parton, egy félhold alakú körülhatárolt 
terület (a feltételezett hídfő) középtengelyébe húztuk 
a 3. szelvényt. A 3A szakasz közvetlenül a várárok K-i 
partját érintette, itt hamar, kb. 4 ásónyom mélyen elér
tük az altalajt, a betöltés faszenes, paticsos volt, de sem 
objektum nyomára sem cölöphelyekre nem bukkantunk. 
A félhold alakú területen átívelő 3B szelvényrészen egy 
mély, leletgazdag, 16. századi gödör részletét tártuk 
fel. A 4. szelvényt a kápolnát határoló téglafalak között 
nyitottuk, az altalajt már 3 ásónyom mélyen elértük, 
sírok nyomát nem találtuk. 

Az előkerült leletanyag jellegzetesen 16.  századi: 
kerámia (edénytöredékek, kályhacsempe- darabok) és 
fémlelet (vaskések, vasszegek, puskagolyó, nyílcsúcs) a 
döntő. Kevés üvegtöredék került napvilágra. 

A kutatás során bizonyítást nyert, hogy a kapuszoros 
alatt farkasverem húzódott, a Turco-féle rajzon ábrázolt 
híd pedig minden bizonnyal kapcsolódott a várárok Ny-i 
partján feltárt É-D-i irányú téglafalhoz. A várárok K-i 
partján a híd fogadására alkalmas téglafalat találtunk, 
cölöpök nyomait azonban nem. Valószín(í, hogy az 
évszázadok során ez már leomlott, vagy elpusztult. 
A feltárt külső kemence és előtérgödre bizonyítja, hogy 
a várudvaron a lakóépületek elhagyása után is volt élet, 
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korábbi korok településrétegeire azonban egyelőre nincs 
hizonyít�k a domhtF.tőn. l .;:ikórfaP-gF.t a várárkon kívül 
húzódó félhold alakú területen is találtunk, a leletekkel 
teli gödörrészlet, és a felszínen talált tetőcserépdarabok 
talán egy őrhely meglétét bizonyítják. 

A terület geodéziai felmérése megtörtént. A lelet
anyagot a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága zala
egerszegi központjába szállítottuk. 

Munkatárs: Száraz Csilla. 

3Lj0. Nagykapornak határa 
(Zala megye) R, Ró, N 

v ÁNDOR LÁSZLÓ 

A Kulturális Örökségvédelmi Szolgálat 2010 folyamán 
régészeti megfigyelést végzett a 76. sz. út rekonstrukciós 
munkálatainál 

Cseri-dűlő (KÖH 20299): A 36+960-37+250 km-sz. 
közötti szakaszon az út mindkét oldala mellett régészeti 
jelenségeket észleltünk. Május 27-én az út jobb oldala 
mellett jelentkezett 7 objektum foltja. Augusztusban 
az út bal oldala mellett dolgoztak, újabb 2 objektumra 
bukkantunk. Október és november hónapokban ismét 
mindkét oldalon rézsűztek, a régészeti jelenségek száma 
20-ra emelkedett. A domb rézsűjében, helyenként 4 m 
magasan rajzolódtak ki a jelenségek, melyeket létráról 
lehetett csak feltárni. A sötétszürke és fekete homokos 
agyag betöltésű objektumok zöme gödör és cölöphely, 
melyekbó1 a késő népvándorlás korára datálható leletek 
kerültek napvilágra. Szórványként római kori kerámia
töredékek jelentkeztek. A mostani leletmentés során 
kiderült, hogy a műúttól nemcsak ÉNy-ra terül el a 
lelónely, hanem a D-i oldalán is, sőt a terepviszonyokat 
figyelembe véve egészen a Herbáli-patakig húzódik le. 

Kapocs-hegyhát (KÖH 20298): November 23-án a 
37+620 km-szelvénynél régészeti lelónelyet észleltünk 
az út jobb oldala mellett. A domboldalban egy szürke 
homokos agyag betöltésű objektum foltja rajzolódott ki. 
A lelónely a műút É-i oldalán, a Kapocs-hegyhát DK-i 
részén terül el, melyet 1996-ban terepbejáráson lokali
záltak. A főút rekonstrukciója során az út jobb oldalán 
végzett földmunka a lelónely DK-i szélét érintette. 

Padári elágazás (KÖH 20286): A 36+500-36+ 700 km
sz. között régészeti jelenségeket észleltünk az út mindkét 
oldala mellett. A lelónelyet már a 1980-as évek elején a 76. 
sz. út kiszélesítésekor a vízelvezető árkok rézsűivel meg
bolygatták. Mindkét oldalon buszmegállót létesítettek, 
aminek során Horváth László András 1985 májusában és 
1986 szeptemberében végzett kisebb leletmentő ásatást. 
Két nagyméretű, a Balaton-Lasinja kultúrához tartozó 
hulladékgödör részleteit tárta fel, ám teljes kibontásuk 
objektív körülmények miatt elmaradt. 2010 májusában 
az út jobb oldala melletti buszmegállónál két rézkori 
gödröt tártunk fel, melyek egyike feltehetó1eg a korábban 
részben kibontott Balaton-Lasinja kultúrához tartozó hul
ladékgödör része. Az út bal oldala mellett augusztusban 
dolgoztak ismét az útépító'k, ahol tovább folytatódott a 
lelónely. Itt is a rézkori település objektumait tártuk fel, 

valamint szeptember közepén népvándorlás kori gödrök, 
cölöphelyek és egy megújított platnijú kemence került 
napvilágra. A leletmentésen a két oldalon összesen 11 
objektumot bontottunk ki és dokumentáltunk. 

Munkatársak: Eke István, Spolár Erika és Tóth 
Zoltán terepi asszisztensek. A geodéziai felmérést Földi 
Áron és Kovács Zoltán végezte. 

TOKAI ZITA MÁRIA 

3Lj 1 .  Nagykarácsony, Zöldhalmi-árok 
(Ménesmajor I I . )  
( KÖH 532 1 7) 
(Fejér megye) Kö 
A lelónelyet Miklós Zsuzsa és Terei György ismerte fel 
légi felvétellel, majd bejárták a területet. Ménesmajortól 
DNy-ra, a vasútvonalon túl, lapos területen egyszerű kis 
körárok, közepén a sima plató átmérője kb. 21 m. 2010. 
november 5-én a felmérésben Merkl Máté segített. 

3Lj2. Nagykálló, Ladány-dűlő 
(KÖH 72Lili 5)  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 1 

NOVÁKI GYULA 

2010. szeptember 22-23-án megelőző régészeti feltá
rását végeztünk az Ipari Park ÉK-i részében, a 0617 /45 
hrsz.-ú telken tervezett porta- és fogadóépület területén. 

A K-Ny-i irányú 386,89 m2 nagyságú, téglalap alakú 
szelvényben 13 régészeti jelenséget - 4 árkot és 9 gödröt 
- tártunk fel. A jelenségek a szelvény Ny-i harmadát 
elfoglaló sárga, vöröses-sárga, homokos talajban kevésbé, 
míg a K-i szürke, agyagos részen igen jól kirajzolódtak. 
Az objektumok többsége - az árkok kivételével - igen 
sekély volt, minden bizonnyal a korábbi földmunkála
tok során sérülhettek. A kiásott állatcsontok és némi 
kézzel formált kerámiatöredék alapján pontos kor
meghatározásuk nem lehetséges. A feltárt objektumok 
a 2008-2009. években megkutatott, nagy kiterjedésű 
császárkori és késő népvándorlás kori települések É-i 
részéhez tartoznak. 

Munkatárs: Kiss László rajzoló. 

3Li3. Nagykozár határa 
(Baranya megye) B, L T, Ró, Á 

SCHOLTZ RÓBERT 

A Horvát Tranzit gázvezeték-fektetés földmunkáinak 
régészeti megfigyelését végeztük 2010 folyamán a be
ruházás által érintett leló11elyeken. 

Cerina I. (HT-1 75 lh., KÖH 74709): Szeptember 
2-6. között dolgoztunk a területen, ahol a humuszré
teg gépi eltávolítása során egy vélhetően Árpád-kori 
templom alapozásának maradványait azonosítottuk, 
ezért a további munkavégzést a nyomvonal 166+525 és 
166+560 km-szelvényei között leállítottuk. A gázvezeték 
nyomvonalában a 352 m2-nyi nyesett területbó1 317 m2 
volt régészetileg pozitív. 
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A régészeti leló'hely Nagykozártól DK-re, a Cerina
datóben, a nagykozári szó1ónegyre vezető úttól Ny-ra 
helyezkedik el, egy É-D irányú dombhát Ny-i oldalán. 
A téglával, kövekkel megerősített meszes-habarcsos 
alapozás már közvetlenül a szántott humuszréteg alatt, 
kb. 20-25 cm mélyen jelentkezett. A feltárást nemcsak a 
gázvezeték nyomvonalában, hanem a szelvényen kívüli 
rábontással a templom teljes területén elvégeztük. 

A templom hajója a külső falsíkok méretei alapján 
14,6 m hosszú, 8,9 m széles, ehhez kapcsolódik a 6,9 m 
átmérőj(í, félköríves apszis, és a Ny-i oldalon a harang
torony 3,75x4,25 m alapterületű alapozása. Az alapozás 
szélessége a főfalaknál 84-93 cm, az apszisnál 70-83 cm, 
a torony alapozása keskenyebb, mint a főfalaké, 67-90 
cm. A különböző épületrészek alapárkának kiásása és 
az alap kiöntése valószínűleg egy idóben történt, nem 
lehetett építési periódusokat elkülöníteni. A templom 
belsejében a karzathoz tartozó két oszlop alapozását is 
sikerült dokumentálnunk. A padló nyomát azonban nem 
sikerült megfigyelnünk, valószínaleg a mezőgazdasági 
művelés elpusztította. Az É-i fal mentén az alapozási 
ároktól 1,4 m-re egy cölöpsor futott, melynek a helyét is 
dokumentálni tudtuk. A templomtól D-re, az alapozást 
metszve, egy az 1990-es években lefektetett gázvezeték 
árka fut. Az árok ásásakor sírokat bolygathattak meg, en
nek nyomát azonban nem találtuk. A templom körül nem 
találtunk sírokat, ennek oka lehet, hogy csak közvetlenül a 
templom alapozásának 1-2 m-es körzetében dolgoztunk. 

Cerina II. (HT-1 76 lh„ KÖH 74713): A lelónely a 
Cerina-d(ílóben, egy ÉNy-DK-i irányú dombhát K-i olda
lán helyezkedik el. A lelónelytó1 K-re a völgy legmélyebb 
pontján egy keskeny vízfolyás halad D-re. A szeptember 
6-17. között végzett kutatáskor 441 m2-nyi nyesett te
rületbó1 328 m2 volt régészetileg pozitív. A lelőhely K-i 
részén, a dombhát alsó szakaszán késő vaskori kelta (La 
Tene-kultúra) gödrök, ill. erre a korszakra keltezhető 
cölöphelyek kerültek elő. A lelónelynek ugyanezen a 
szakaszán, részben a vaskori településre húzódó Ár
pád-kori falu egy veremházának - kisebb mértékben a 
szelvényfal alá nyúló - vennét tártuk fel, a hozzá tartozó 
cölöphelyekkel, kemencével. Szintén erre a korszakra 
keltezhető három szabadon álló kemence, több gödör is 
eló'került az épület környezetében. A leló11ely középső 
szakasza kevésbé intenzív, néhány kisebb cölöphely, 
egy ismeretlen korú, keskeny árok kerültek itt elő. 
A lelónely Ny-i végén egy nagyméretű, már a nyesést 
követően a felszínen igen intenzív leletszóródást mutató 
késő bronzkori (urnamezős kultúra) gödröt találtunk. 
A lelónelyen összesen 1 épületet, 4 árkot, 4 kemencét, 
11 gödröt és 10 cölöphelyet tártunk fel. 

Napusztara l. (HT-1 73 lh., KÖH 74705) : Augusztus
ban a humuszréteg gépi eltávolítása során több régészeti 
objektumot azonosítottunk a nyomvonal 165+000 és 
165+100 km-szelvényei között. A gázvezeték nyomvona
lában 497 m2-nyi nyesett területbó1 régészetileg pozitív 
306 m2 volt. A leló'hely egy dombtetőn helyezkedik el, 
tó1e Ny-ra a völgyben vízátfolyás található. Az észlelt 
14 régészeti jelenség egy árok kivételével mind gödör 

volt. Az objektumok többsége nem tartalmazott leletet. 
A lelónelyet az eló'került kevés leletanyaga alapján ős
korinak határoztuk meg. 

Napusztara II. (HT-174 lh„ KÖH 74707): A humusz
réteg gépi eltávolítása során több régészeti objektumot 
azonosítottunk a nyomvonal 1 65+700 és 1 65+780 
km-szelvényei között. A gázvezeték nyomvonalában 
332 m2-nyi nyesett területbó1 régészetileg pozitív 197 
m2 volt. A lelónely Nagykozártól K-re a Napusztara
dűlő É-i részén két meredek É-D irányú domb közötti 
völgyben helyezkedik el. A lelónelytó1 É-ra a völgy leg
mélyebb pontján egy forrást találunk, a forrás vize egy 
keskeny vízfolyásban halad D-re. A vízfolyástól Ny-ra, 
a domb magasabb részén, humuszolás közben találtunk 
római kori régészeti jelenségeket. A nyomvonalban, a 
vízfolyáshoz közelebb került elő egy római kori kút, a 
domb magasabb, K-i felén pedig a településhez tartozó 
6 gödör. A legjelentősebb objektum a kút volt, melynek 
kibontását a magas talajvízszint és a folyamatos esők 
miatt nem tudtuk teljesen elvégezni. 

Zamajuron (HT-177 lh.,KÖH 74711): Szeptember 
17-23. között a humuszréteg gépi eltávolítása során 
több régészeti objektumot azonosítottunk a nyomvonal 
1 67+270 és 167+490 km-szelvényei között. A gázvezeték 
nyomvonalában 1136 m2-nyi nyesett területbó1 régésze
tileg pozitív 514 m2 volt. 

A leló11ely Nagykozártól közvetlenül D-re a Zamaju
ron nevű határrészben, egy ÉNy-DK-i irányú dombhát 
tetején helyezkedik el. A lelőhelytó1 K-re, a dombol
dalban és a völgyben tártuk fel a HT-176 leló11elyet. 
Mivel annak domboldali része bronzkori jelenségeket 
tartalmazott, lehetséges, hogy ennek a lelónelynek a 
folytatását találtuk meg, mivel az itt feltárt jelenségek 
leletanyaga is késő bronzkori. A két leló'hely összetar
tozásának némiképp ellentmond, hogy ez a leló11ely a 
domboldal felé egy árokkal lezárul, majd ezt követően 
150 m-en keresztül egyáltalán nincs régészeti objektum. 
A területró1 készített légi felvétel alapján viszont az itt 
feltárt mély árok egy olyan körárok részlete lehet, amely 
éppen az említett HT-176 lelőhely irányába ível. A két 
leló'hely viszonyáról valószínűleg csak egy nagyobb 
felületű ásatás adhatna pontos információt. 

Munkatársak: Eke István, Szvath Márton régészek; 
Binder Hajnalka, Faiszt Szabina, Radics András, Takács 
Tibor, Vadas Lívia, Fenyvesi Anita, Orbán Gábor, Bősz 
Attila, Simó Attila, Birkás Péter, Zsubori István régész
technikusok. 

3Lili.  Nagylak, Balatán 
( KÖH Li 5 6 1 5 )  
(Csongrád megye) Sza, Á 

LIGNER JÁCINT 

A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
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23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már s(ír(í vetés borította, nagyjából hasonló 
arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. gaz
zal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

A Nagylak külterületén végzett munka során két, 
korábbról már ismert lelőhely (Bala tán II. és III.) össze
tartozását igazoltuk, felszínükró1 döntően szarmata kori, 
ill. szórványosan Árpád-kori leletanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Alács Attila, 
Bognár Margit technikusok. 

3Li5. Nagylók, Felső-Garda 
(KÖH 38020) 
(Fejér megye) B, 1 

PARDITKA GYÖRGYI 

Nagylóktól D-re 3,5 km-re Neogrády Sándor régi légi 
felvétele elszántott földvárat mutat, melyet 2010. április 
11-én a helyszínen azonosítottunk. Az elszántott árkok a 
helyszínen nem látszanak, bronzkori cserepeket találtunk. 

Nagylóktól D-re 2 km-re két mesterségesen emelt 
halom van egymás mellett, az egyiknek a felét már el
hordták. Egy árok van mellettük, a halmok rendeltetése 
tisztázatlan. A területet szintén felmértük. 

Munkatársak: Jakab József és Szabó Tibor. 
NOVÁKI GYULA - TEREI GYÖRGY 

3Li6. Nagylózs, Göbécse 
(Győr-Moson-Sopron megye) Kk 
2010. januárban helyszíni szemlét tartottam Nagylózs ha
tárában, szélerőművek telepítésére kijelölt területeken. 

Göbécse (KÖH 73843) : Péter-majortól ÉK-re, a 
Nagylózs felé vezető út K-i oldalán szórványosan késő 
középkori, valamint újkori kerámia-, és téglatöredékek 
kerültek elő. A felszín a leló'hely területén meredeken 
lejt D-i irányba, a Bruttor-ér völgye felé. A morfológiai 
viszonyok alapján a kis, időszakos vizű pataknak valaha 
itt lehetett a forrásvidéke. 

Göbécse II. (KÖH 73841): Az iménti leló'helytó1 ÉK
re, az Ikva völgyet szegélyező magasabb terasz peremén 
a WEA 17 szélerőmű helyén és környékén féltucatnyi 
késő középkori és számos újkori edénytöredék (köztük 
egy korsófül töredéke) került elő. A leletanyag kb. 100 
m átmérőjű foltban jelentkezett. 

3Li7 .  Nagyszokoly határa 
(Tolna megye) Ő, LT, Ró, Á, Kö 

TAKÁCS KÁROLY 

2010. november-decemberben helyszíni szemléket 
tartottam a település több pontján. 

Alsó-Szentmárton (Fornádi-földele, KÖH 76139): 
A Szentmártoni-patak K-i oldalán, a vízzel párhuzamo
san kb. 500 m hosszan, 100-150 m szélességben néhány 
őskori, sok római és középkori cserepet gyűjtöttem. 

Felső-Szentmártoni-lap 1. (KÖH 76133): A Szenunár
toni-patak Ny-i felén, a Károli-rét leló'helytó1 500 m-re 
É-ra kis kiterjedésű római telepet azonosítottam. 

Felső-Szentmártoni-lap II. (KÖH 76135): Az előző 
leló'helytó1 É-ra, tó1e egy kis mellékvölggyel elválaszt
va kevés őskori, római kori és középkori cserepet 
gyűjtöttem kb. 30 m hosszan. 

Károli-rét (A lsó-Szentmártoni-rétele, K Ö H 76131): 
Az Alsó-Szentmárton leló'hellyel szemben, a patakkal 
párhuzamosan kb. 500 m hosszú, 200 m széles középkori 
faluhely húzódik, amely feltehetően az egykori Szent
márton faluval azonosítható. A leló'helyen szórványosan 
római kerámia is található. 

Kövérkúti-dűlő l. (KÖH 76129): A Gonozdi-patak 
bal oldalán, az országút K-i felén, az út által átvágott 
domb magasabb részén egy őskori és két római cserepet 
gyűjtöttem. 

Kövérkúti-clűlő II. (KÖH 76137): A Gonozdi-patak K-i 
felén, a tsz épületeivel szemben, egy enyhe kiemelkedé
sen kb. 50 m hosszan kevés Árpád-kori cserepet találtam. 

R. k. templom (KÖH 76125): A gótikus eredetű nagy
szokolyi r. k. templom a falu K-i szélén, a tó1e néhány 
100 m-re Ny-ra, enyhén ÉNy-DK irányban folyó patak 
menti domb tetején fekszik. Az épülettó1 Ny-ra, a Rá
kóczi Ferenc utcai házak mögötti kertekben, a templom 
vonala és az út közötti szakaszon középkori edénytöre
dékeket és állatcsontokat találtam, tehát a templomot 
- valószínűleg a patakkal párhuzamosan - körülvette a 
középkori falu, amelynek pontos kiterjedését a beépí
tettség miatt nem lehetett meghatározni. 

Szérük-alja-dűlő (KÖH 76127): A Gonozdi-patak 
forrásától DNy-ra őskori, római, kelta és Árpád-kori 
cserepeket gyűjtöttem. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

3Li8. Nagytarcsa, Millennium utca (Hrsz.: 90) 
( KÖH 2620 1 )  
(Pest megye) B 
Útépítést megelőző próbafeltárás során 2010 júliusában 
kutatóárkokkal vizsgáltuk az utca nyomvonalát. A felső 
humuszos barna homok alatt váltakozó mélységben 
(20-80 cm) jelentkezett a sárga homok altalaj. Több 
helyen modern bolygatásokat (szemétgödröket) figyel
tünk meg, az utca közepén ma már nem élő vízvezeték 
húzódik. A munkát rendkívül megnehezítette az erőtel
jesen feltörő talajvíz. 

Mindössze 3 régészeti objektum került elő, egy le
let nélküli, K-Ny-i irányú, a nyesési szinten 30-40 cm 
széles, az alja felé összeszűkülő árok részlete, valamint 
2 gödör. Utóbbiakban a Makó-kultúra cserepei (pl. belső 
díszes táltöredék), állatcsontok, paticsdarabok voltak. 
A makói leló'hely az utca D-i oldalán folytatódik, ahol 
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2009-bcn Rácz Tibor tárt fel a kultúrához tartozó urna
sírokat és hulladékgödröket. 

Kőv ÁRI KLÁRA 

3Li9. Nagytarcsa, Múzeumkert utca-Tessedik utca 
(KÖH 262 1 6 ) 
(Pest megye) U?, R? 
2010 októberében a Múzeumkert utcában ásott 40 cm szé
les, 70 cm mély földkábelárokban a vastag humuszréteg 
alatt sötétbarna homok jelentkezett, amelyben régészeti 
objektum beásását nem lehetett megfigyelni. A Múze
umkert u. és a Tessedik u. sarkán, a Falumúzeum telke 
melletti árokszakasznál a kidobott földbó1 egy pelyvás 
anyagú újkó'kori cserepet és egy homokos, apró kavicsos 
anyagú újkó'kori vagy rézkori töredéket gyűjtöttem. 

Kőv ÁRI KLÁRA 

3 50. Nemesnádudvar, Hajósi-úti dűlő I I .  
(KÖH Li3 599) 
(Bács-Kiskun megye) U, Sza, A 
Az M9 gyorsforgalmi út építésével érintett M9-10 jelíí 
leló'hely Nemesnádudvar és Hajós között, a Duna-völgy 
és a Duna-Tisza-közi hátság találkozásánál fekszik. 
2010. március 30. és augusztus 31 .  között végeztük el 
a megelőző feltárást 43 049 m2-en. A kijelölt nyomvo
nalszakasz D-i végén, a 2009-ben a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Múzeumi Szervezete által feltárt felület 
mentén, teljes nyomvonalszélességben. Összesen 2004 
stratigráfiai egységet osztottunk ki 1892 objektumnak. 

A régészeti leló'hely nyomvonalon belül kijelölt 
szakasza geomorfológiailag három részre osztható. 
A D-i és az É-i harmada egy-egy markánsan kiemelkedő, 
homokos talajú dombos rész, míg a kettő között egy mé
lyebb, vízjárta lápos szakasz húzódik, nagyjából átlósan 
keresztezve a nyomvonalat. 

A D-i homokos dombra jellemzőek voltak a nehéz 
talajtani adottságok, számos esetben komoly munkát 
igényelt az egyes régészeti objektumok pontos azono
sítása. Fó'ként az őskori jelenségek esetében okozott 
ez problémát, az altalajtól rendkívül nehezen elkülö
níthető, nagyméretű amorf objektumok feltárásánál. 
A nyomvonalszakasz É-i részén, egy 15 m széles sávot 
kellett feltárnunk a leló'hely teljes szélességében, aminek 
megvalósítása csak a leló'hely több ütemű feltárásával 
volt lehetséges. 

A feltárást a leló'hely magasabb pontjain kezdtük 
és az esős időszak beköszöntésekor a feltárás gépi és 
kézi munkája a mély fekvésű résznél tartott. A terü
letre több alkalommal lehullott csapadék közel 80-100 
cm mélységű, több száz négyzetméteres, összefüggő 
vízfelületet képezett. Ennek víztelenítése több hetes 
munkával, nagy teljesítményű ipari szivattyúkkal sem 
sikerült. A csapadékos tavasz és nyár miatt a talajvízszint 
annyira megemelkedett, hogy az áprilisban és májusban 
még humuszolható felületeken az eló'került régészeti ob-

jektumok foltjainak jelentkezési szintje fölött húzódott, 
helyenként 20-30 cm-rel! 

A feltáró munkát a nyomvonal É-i részén található 
területtel kezdtük, a terület középső, mély részén a 
régészeti jelenségeket csak fokozatosan, a talajvíz termé
szetes visszahúzódásával sikerült feltárni. A legmélyebb 
részen még a nyár végén is a humuszolási szinten állt a 
talajvíz, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfog
lalása alapján itt felhagytunk a munkával. 

A legkorábbi megtelepedési nyomok az újM1wr 
késői időszakára keltezhetőek. Az őskorra datálható 
objektumok a nyomvonal D-i harmadában helyezkedtek 
el. A jelenségek egy része igen bizonytalanul, határozat
lan, alig elkülönülő folttal és betöltéssel mutatkozott, 
gyakran csak egy-egy leletanyagkupac jelezte a homokos 
altalajban az objektumot. Számos esetben egy fiatalabb 
korszak lemélyedő objektumának a szélében jelentkezett 
őskori leletanyaggal, de még ezen a szinten is bizony
talanul kirajzolódva a korabeli jelenség. Az objektu
mok egy része különféle formájú gödör, melyek közül 
kevés a szabályos kialakítású verem. Néhány nagyobb 
méretű, szabálytalan alapú objektumban igen jelentős 
mennyiségű kagyló- és csigahéj került elő. A leletanyag 
nagyobb részét különféle típusú kerámia alkotta, melyek 
között néhány vonaldíszes példány is volt. Az edények 
mellett számos kőeszköz (obszidián és kova) is eló'került. 

A település objektumai mellett néhány zsugorított 
temetkezés is eló'került. Kiemelkedik közülük egy hul
ladékkal feltöltött verembe egy kicsavart testhelyzetben 
fekvő, beledobott emberi váz, a nyakában apró rézgyön
gyökbó1 és hengeres spondylusokból álló nyaklánccal. 
A település az anyag előzetes átnézése alapján a neo
litikum kései szakaszára (lengyeli kultúra) datálható. 

A nyomvonalszakaszba esőleló'hely teljes hosszában 
jelentkeztek szarmata kori település objektumok. A je
lenségek döntő része különféle gödör, nagyrészt méhkas 
alakú tárolóverem volt. Épületek viszonylag kisebb 
számban kerültek elő, 23 objektumról feltételezhető, 
hogy ilyen funkciót látott el. A településre jellemző volt 
a szarmata korban kevésbé tipikus, hosszúkás alakú, 
gyakran 5-6 m hosszú, de csak 2-3 m széles, félig földbe 
mélyített szerkezetű típus. A közel négyzet alakú, általá
nos típusból mindössze néhány látott napvilágot. A fent 
említetteken kívül még 7 kemence és egy füstölőműhely 
színesítette az objektumtípusok palettáját. 

Számos gödörbó1 került elő kutya csontváza. Volt 
olyan verem, ahol három egymásra helyezett váz volt, 
de mindegyik gödör betöltése számos egyéb hulladékot 
is tartalmazott, ami nem utal a szokás kultikus eredeté
re. Az objektumokból eló'került leletanyag döntő része 
kerámia és állatcsont volt. Ezek mellett még számos 
fémtárgy is napvilágra került. 

A leletanyag előzetes áttekintése alapján a területen 
legalább három megtelepedési fázissal kell számolni a 
szarmata koron (Kr. u. 2-5. század) belül. A terület D-i 
harmadában és a középső részen egy igen intenzív korai, 
2. századra datálható település húzódott. Az objektumok 
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döntő része gödör, de az épületek nagy része, az összes 
kemence és a füstölőműhely is ide tartozik. Az eló'ke
rült leletanyagban igen magas számban vannak jelen 
a különféle római készítésű, provinciális edénytípusok 
(amphora, festett kerámia stb.), míg a szokásos szarma
ta korongolt áru jóval kisebb arányban található meg. 
A kézzel formált kerámia eloszlása viszonylag magas, 
melyek között számos díszített, gyakran vaskori jelleglí 
típus is előfordul (ún. dák csésze, különböző bütykök). 
A római anyagban a terra sigilláták száma elenyésző. 

A következő megtelepedési fázis a terület É-i és 
középső harmadában található. Itt egy szintén intenzív, 
de kevésbé sűrCí település részlete került elő. Néhány 
földbe mélyített épületnyomon kívül az objektumok 
döntő része itt is különféle gödör, főként tárolóverem, 
de magas számban kerültek elő nagyméretCí kerítőárkok 
is. A leletanyagban már kisebb a római áru aránya, de 
ez főként a szarmata korongolt kerámiák számának a 
növekedésével magyarázható. A provinciális edények 
között továbbra is nagyszámú amphora van jelen, de 
már számos terra sigillata is napvilágra került. 

A terület középső harmadában, az ÉK-i szélénél 
egy 4-5. sz. fordulójára keltezhető héső szannata tele
pülés kis szelete rétegezi felül a korábbi fázisokat. Az 
objektumok között szinte kizárólag gödrök kerültek elő 
a korszakból. A leletanyag közepes mennyiségű. A kor
szakra jellemző kézi korongon és gyorskorongon készült 
fazekak számos típussal, viszonylag magas számban 
vannak jelen. A leletanyag legreprezentatívabb részét 
a díszkerámia alkotja. Viszonylag magasabb számban 
kerültek elő, de közülük is kiemelkedik egy besimított, 
szalagos testű, figurális motívummal díszített korsó és 
tál, melynek közel a kétharmada látott napvilágot. 

A feltárást megelőző műszeres leletfelderítés során 
számos fémtárgy került elő. A római érmek, fibulák, tü
kör-, karperec-, csattöredékek, csüngó'k (balta, félhold), 
a település használata során elszóródott használati 
tárgyak közé sorolhatók. A fémleletek körét színesíti 
egy az alföldi szarmata településeken ritka, római 
bronzkorsóhoz tartozó fültöredék. 

A nyomvonal D-i, a homokdombon és a középső, 
mélyedésben fekvő részén avar településnyomok fe
küdtek. Az alföldi településeken megszokott gödrök, 
tárolóvermek, árkok mellett mindösszesen két földbe 
mélyített épületnyom és egy szabadtéri kemence 
tartozott az avar településhez. Az általában egyenes 
vonalvezetéslí árkok irányában az ÉNy-DK, és ÉK-DNy 
főirányok voltak a dominánsak. Irányuk és a nyomvo
nalba eső árokszakaszok alapján nagy részük szögletes 
kerítőárokhoz tartozhatott. A feltárt jelenségek alapján 
egy laza szerkezetű, viszonylag kevés, földbe mélyedő 
jelenséggel rendelkező, szögletes kerítőárkokkal gazda
sági egységekre tagolt településnyom lehetett. 

Az avar településkutatás fontos részét képezte a 
lelóbely feltárását megelőző mCíszeres leletfelderítés. 
A nyomvonalban a gépi munkálatok előtt és közben vég
zett vizsgálat során a réteges humuszolással számos kisebb-

nagyobb fémtárgy került elő. A korábbi feltárások alapján 
rablott temetó'knél tapasztalható ilyen nagy mennyiség{í 
veret, szíjvég, csattöredék szóródása. Bebizonyosodott, 
hogy a részben törött vagy sérült veretek a mindennapos 
használat során a településen szóródtak el. A fémleletek 
sorát gazdagítja egy 40 nummiás bizánci bronzérme. 

A településnyomok között néhány emberi marad
vány is eló'került. Ezek közül talán egy kiscsaládi vagy 
kisebb közösségi temetőnek tekinthető a nyomvonal D-i 
részén, a homokdomb tetején elhelyezkedő 6 temetke
zésbó1 álló sírcsoport. Ezek közül két temetkezés 2009-
ben, a többi négy a 2010-es feltárás során került elő. 
Az egyiknél a vázrészekbó1 csak kevés töredék maradt 
meg, a korábbi talajmlívelés a nagy részét elpusztította. 
A többi csontváz hanyatt fekvő, nyújtott testtartásban 
helyezkedett el, közös jellemzőjük az egységes kéztartás. 
A karok könyökben be voltak hajlítva, a kézfejeket vagy 
a vállra vagy a mellkasra hajlítva helyezték el. Hasonló 
rítussal ettó1 mintegy 50 méterre É-i irányba egy magá
nyos temetkezést is feltártunk. Mindösszesen két temet
kezésbó1 került elő mellékletnek tekinthető leletanyag. 
Mind a kettőnél a fejhez egy-egy kézzel formált, füles 
edényt helyeztek. Ennek alapján a temetkezések az ős
korra keltezhetőek. Korban ezekhez a sírokhoz sorolható 
az egyik gödör aljában eló'került zsugorított csontváz is. 

Az emberi maradványok további csoportját a tele
pülésjelenségekben eló'került vázak és vázrészek képezik. 
A fent említett őskori gödörben talált csontváz mellett a 
szarmata és avar település gödreiben és árkaiban is került 
elő több csontváz. Egy szarmata gödör esetében csak egy 
gyermek hiányos csontváza feküdt a gödör betöltésében 
szereplő állatcsontok és kerámiatöredékek között. A többi 
maradvány az árkokban helyezkedett el. Egy esetben fek
tették zsugorítva, a többinél a testtartás nyújtott helyzetű 
volt. A csontvázak mellett leletanyag nem volt, az árokból 
eló'került anyag alapján lehetséges koruk megállapítása. 

A leletanyag a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Múzeumi Szervezeténél került végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Gulyás Gyöngyi, Pópity Dániel régé
szek; Bene Zsuzsanna, Bognár Margit, Bottyán Katinka, 
Gyűrösi Tímea, Tóth Renáta, Alács Attila, Pál Róbert, 
Ollai Tibor, Kulcsár Kornél, Nagy Norbert Béla, Takács 
Gábor, Kajtár Norbert technikusok. 

SósKuT1 KORNÉL - Sz. W1LHELM GÁBOR 

3 5 1 .  Nemesnádudvar, Szúnyogosi-dűlő I I .  
(KÖH ti359ii) 
(Bács-Kiskun megye) B, Á 
2009 júliusa és 2010 júniusa között folytattunk megelőző 
feltárást az M9-5 jei(í lelóbelyen. A területen összesen 
28716 m2-en 1068 objektumot tártunk fel, melyek kora, 
ill. késő bronzkoriak, valamint Árpád-koriak voltak. 
A lelóbelyen feltártunk több körárkot, átmérőjük 3-5 m 
között változott. Bejáratot egyiknél sem alakítottak ki, az 
sem volt megfigyelhető, hogy közepükre valamit beástak 
volna. A körárkok leletanyagot nem tartalmaztak, kro-
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nológiai meghatározásuknál csupán az nyújt segítséget, 
hogy néhány esetben késő bronzkori gödrök vágták ó'ket. 

Az objektumok nagyobbik részébó1 gyér leletanyag 
került elő, mindössze néhány objektumban találtunk 
jelentős mennyiségű bronzkori leletanyagot. Eló'került 
több ház is, ezek közül kettő alapárkos, téglalap alakú 
építmény volt, egymás mellett, egymástól kb. 4 m-re 
helyezkedtek el, mindkettőnél D-re tájolt bejáratot 
találtunk. A többi ház földbe mélyített volt. A házak 
egyikénél sem tudtunk tapasztott padlót vagy tüzelő
berendezést megfigyelni. Néhány olyan cölöplyuksor 
is eló'került, amely alapján feltételezni lehet, hogy a 
területen cölöpszerkezetes, felmenő falú házak is áll
tak. A feltárt házak nagyobbik részébó1 késő bronzkori, 
kisebb részükbó1 kora bronzkori leletanyag került elő. 

A gödrök nagyobbik részében semmi, vagy nagyon 
kevés leletanyag volt. Viszont néhány objektumban 
jelentős mennyiségű leletanyagot találtunk. A gödrök
nél több esetben megfigyeltük, hogy a gödörbe csupán 
néhány összetört edény és kőeszköz került, így ezek 
semmiképpen sem tekinthetó'k szemetesgödörnek. Ta
láltunk egy edénydepót is. A nagy, szabálytalan folttal 
jelentkező objektum bontása során kiderült, hogy egy 
kisebb és egy nagyobb egymáshoz kapcsolódó gödörró1 
van szó. Mindkét gödörbe egész edényeket helyeztek, 
az edények egy részét az évekkel ezelőtt alkalmazott 
mélyforgatás törte össze, egy részük pedig a föld súlyá
tól roppant össze. A kisebb méretű gödörben egy tál és 
néhány fülesbögre került elő épen, mellettük három 
vagy négy edény - fazekak, korsók - összetört darabjait 
emeltük ki. A nagyobb méretű gödörben a bontás során 
jól megfigyelhető volt, hogy a gödör közepére egy nagy 
tálat helyeztek, majd a tál köré bögréket, kisebb tálakat, 
fazekakat helyeztek, összességében ebbó1 a gödörbó1 14 
edényt emeltünk ki. 

Eló'került egy gödörben kialakított tűzhely is, az át
égett agyagréteg alatt kerámiával kirakott hőzáró réteget 
találtunk. Ez az objektum is a bronzkori telephez tartozik. 

A feltárt objektumok között voltak még karámok, 
vízelvezető árkok, valamint egy kút is, melyet csak 
részben tártunk fel. A karámok gyér leletanyagot tar
talmaztak, az eló'került korongolt kerámiaanyag alapján 
a 13 .  századi településhez tartoztak. 

SOMOGYVÁRI ÁGNES 

352 .  Nemesnádudvar, Váltsági-dűlő Dél 
( KÖH 73639)  
(Bács-Kiskun megye) N 
2010. március 30-án terepbejárást végeztünk az M9 
gyorsforgalmi autóút építéséhez létesítendő, kijelölt 
bánya területeken. 

Előbb a községtó1 DK-re elhelyezkedő Hosszúhe
gyi Állami Gazdaság közelében lévő, attól D-re eső 
Rémi-dűlő átvizsgálását kíséreltük meg. A terület ho
mokdomboktól hullámos felülete gyakorlatilag jórészt 
vizsgálhatatlan volt, mivel sűrű gyep fedte. 

A kijelölt leendő bányaterületen, a művelés alatt 
lévő, szántott rész egyik lankás kiemelkedésén, mint
egy 50 m-re a kitermelésbe vonandó rész szélétó1 Ny-i 
irányban, egy népvándorlás kori cseréptöredéket talál
tunk. Több töredéket az igen homokos talaj felszínén 
nem sikerült észlelnünk, minek azonban oka lehetett 
a homokmozgás is, mely a területen jelentős mértékű. 
A töredéket szórványként értékeljük, de nem tartjuk 
kizártnak, hogy a futóhomok által elfedve több töredék, 
ill. egy telep is a szántás alatt húzódik. 

Munkatársak: Guttyánné Hajdrik Gabriella régész
technikus, Bakos Bertalan Krisztián régészhallgató. 

MÉSZÁROS MÓNIKA 

3 53.  Nemesnádudvar határa 
(Bács-Kiskun megye) R, B, LT, Sza, Á 
2009 őszén és 2010 tavaszán próba- és megelőző fel
tárásokat végeztünk az M9 gyorsforgalmi út tervezett 
nyomvonala által érintett régészeti lelónelyeken. 

Karasica-csatornaNy-ipartja (M9-6 lh., KÖH 43595): 
Nemesnádudvar É-i határában, a Karasica (Sárközi Il.)
csatorna Ny-i partján álló enyhe kiemelkedés D-i oldalán 
fekvő lelónelyen 2009 tavaszán 600 m2-t humuszoltunk 
le és 6 objektumot tártunk fel. Közülük 2 kerítőárok, 3 
gödör és egy cölöphely volt. 2009 őszén folytattuk a 
kutatást, mintegy 2000 m2-en 126 objektumot tártunk 
fel az alábbi megoszlásban: 82 sír, 29 gödör, 7 cölöphely, 
6 árok és 2 betöltési réteg (humuszlencse). 

A feltárt sírok mindegyike a középső rézkorból (bod
rogkeresztúri kultúra) származik. A halottakat a korszakra 
jellemző rítus szerint legtöbbször oldalukra fektetve, 
behajlított végtagokkal, felhúzott lábakkal, zsugorított 
helyzetben temették el. A temetés eléggé következetesen 
alkalmazott rend szerint történt, az elhunyt férfiakat 
a jobb oldalukra, a nó'ket a bal oldalukra fektetve he
lyezték a lekerekített végű vagy sarkú téglalap, esetleg 
ovális alakú, teknőszerűen kialakított aljú sírgödörbe. 
A nemesnádudvari temetőben azonban a többségében 
zsugorított helyzetű vázakat rejtő sírok mellett a nyugati 
sírcsoportban egy, a keletiben három nyújtott helyzetű, 
háton fekvő halott volt, de ezek ugyanolyan korúak 
lehetnek, mint a zsugorított temetkezések. Több eset
ben találtunk olyan sírgödröket, amelyekben nem volt 
csontváznak nyoma, de a korszakra jellemző melléklet 
viszont igen. 

Más java rézkori temetó'khöz hasonlóan a nemes
nádudvari lelónelyen is a halottakat többnyire fejjel 
DK felé fordítva temették el, de nyilván a temetés idő
pontjától, az évszaktól - azaz a nap járásától - függően 
ez a tájolás K-i és D-i irányba eltérhetett. Három jól 
elkülöníthető sírcsoportot figyeltünk meg, a nyugatiban 
22, a keletiben 31,  az északiban 29 temetkezés volt. A sír
gödrök laza, szabálytalan sorokat képeztek, egymástól 
kisebb-nagyobb távolságra helyezkedve el. Egymásra 
temetés nem fordult elő, ami arra utal, hogy a korábban 
történt temetkezéseket a felszínen valamilyen módon 
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jelölték, bár ennek semmilyen nyomát nem észleltük. 
Más egykorú temetó'kben megfigyelt jelenséghez hason
lóan, Nemesnádudvaron is közel azonos volt a nemek 
aránya, gyermeksírt viszont nem találtunk. Ez esetleg 
a gyengébb csontanyag felszívódását okozó agresszív 
talajvíz miatt van, de az is lehetséges, hogy a rézkori 
közösség a meghalt gyermekeket a felnőttek temetőjétó1 
elkülönítve máshol temette el. A 82 temetkezés nemek 
szerinti megoszlása a vázak helyzete alapján a következő 
volt: 27 férfi, 29 nő és 26 bizonytalan. Utóbbi esetben a 
hiányzó vagy csak töredékesen megmaradt vázak miatt 
a nemek szerinti szétválasztást további vizsgálatnak kell 
eldöntenie. 

A férfiak jellegzetes melléklete volt a kb. 10-15 cm 
hosszú kőpenge (kó'kés), amely legtöbbször a koponya 
tájékáról került elő, esetenként a deréktájékon vagy a 
lábnál is előfordult, minden esetben egy példány volt a 
sírban. Kivételes esetnek számít az egyik nő sírjában a 
felkar mellett talált kőpenge. Két férfi sírjában találtunk 
kisméret(í kétéllí réztőrt is a felkar mellett és a meden
cénél. Az egyetlen szépen retusált, háromszög alakú 
obszidián nyílhegy egy csontváz nélküli sírban volt. 
Két sírban találtunk kisebb pattintott kőeszközöket is. 
Az egyik nő felkarja mellett egy vonalban helyezkedtek 
el, valamilyen vágóeszköz élét alkotva. Egy férfi sírjá
ban egy csomóban a térd mellett voltak apró kova- és 
obszidiánszilánkok. Lehetséges, hogy ezeket eredetileg 
bőrzacskóban vagy tarsolyban rakták a halott mellé. 
Csiszolt kőeszközt nem találtunk a temetóben, de az 
egyik férfi sírjában a medencénél egy nagyobb kavics, 
egy nő koponyája mellett egy őrló'kő volt. Egy másik 
nő sírjában a koponya mellé helyezett edényben talált 
kisméretű gömbölyded formájú kő pontos funkciója nem 
ismert, valószínűleg dörzsöló'kő lehetett. 

Csak a nők sírjaiban fordultak elő a kóoó1 csiszolt, 
több száz darab apró korong alakú kőgyöngybó1 álló fü
zérek (övek), hat esetben a deréktájon, míg egy sírban a 
karcsontok körül. A Ny-i sírcsoportban a gyöngyöves női 
sírokban mindhárom esetben rézékszer is volt. A spirális 
alakban meghajlított rézdrótból készült karperecek fó1eg 
a Ny-i sírcsoport női sírjaira jellemzó'k, de egy esetben 
férfi sírjában is felt(ínt. Ugyanebben a sírcsopormak 
egy másik férfisírjában kisméretű rézpánt volt. Érdekes 
módon a K-i sírcsoportban nem találtunk rézékszert, az 
északiban is csupán egy nő sírjában karperecet. A réz
ékszerek mellett az itteni közösségben is megjelentek 
az aranyékszerek, az egyik sír földjében egy kisméretű 
aranylemezkét találtunk. 

Mindkét nemre jellemző a sírba tett edénymelléklet, 
melyeket általában a fej körül vagy a lábnál, a sírgödör 
fenekére helyezve vagy az oldalához támasztva helyez
tek a halott mellé. Az edények sírba helyezésének szoká
sa az egész temetóben megfigyelhető, bár sírcsoporton
ként eltérő intenzitással. A lelóbely talajadottságai miatt 
a sírokban talált kerámia eléggé rossz állapotban maradt 
meg, ezért az edényformák és díszítések alaposabb vizs
gálata csak a restaurálást követően végezhető el. Annyi 

mindenesetre már előzetesen is megállapítható, hogy a 
nemesnádudvari temető sírjaiból többféle edénytípus 
került elő, a laposabb, csésze- és tálszerű formáktól a 
magasabb falú, nagyobb méretű korsókig, fazekakig 
számos változat előfordult. Néhány sírban megtaláltuk a 
korszak jellegzetes edényformáját, az alul kigömbölyödő, 
nyúlánk alakú edényt, pereménél két kis füllel. 

A 2010 tavaszán elvégzett bővítéssel egyértelműen 
sikerült lehatárolni a középső rézkori temetőt, amely 
így teljesen feltártnak tekinthető. Az újabb bővítés 
során átkutatott területen összesen 40 új objektum 
került elő, ebbó1 29 gödör, 8 árok és 3 cölöphely volt. 
A gödrök mélysége változó, többségük eléggé sekély. 
Az árkok közül némelyik szabályos kerek vagy ovális 
kerítő árok, a többi kisebb-nagyobb íves szakaszokból 
áll. A feltárt objektumok többsége csak minimális 
mennyiség(í leletanyagot tartalmazott, értékelhető 
kerámia csak néhány objektumban volt. Ennek alapján 
a feltárt telepjelenségek az őskorra, ezen belül a leora 
bronzleorra keltezhetők. Az is nyilvánvalóvá lett, hogy a 
telepjelenségek, mind D-i, mind É-i irányban továbbter
jednek a nyomvonalon kívül és összességében egy laza 
szerkezetű, É-D-i irányba elhúzódó településrészlet 
képét rajzolják ki, amely esetleg kapcsolatban lehet a 
6. lelőhelytó1 Ny-ra elhelyezkedő nagy kiterjedésű 5. 
lelóbely kora bronzkori fázisával, ill. a Karasica (Sárközi 
Il.)-csatorna K-i partján fekvő 3. lelóbely kora bronzkori 
településjelenségeivel. 

Papjöld (M9-7 lh., KÖH 43596): A leló11elyen 2009 
őszén és 2010 tavaszán több szakaszban végeztünk 
megelőző régészeti kutatást. 2010. június 30-ig össze
sen 11  847 m2 nagyságú területet vizsgáltunk át és 543 
objektumot tártunk fel. 

A csatornával párhuzamosan húzódó földháton 
a leéső rézlwri badeni liultúra településrészletét tártuk 
fel: nagyobb részben különböző méretű gödrök, kisebb 
részben cölöphelyek és árkok kerültek elő. Több gö
dörben nagy mennyiségű kerámiatöredék és állatcsont 
volt. Néhány objektumban különféle helyzetben elte
metett egész szarvasmarha csontvázat találtunk, ami 
szintén erre a késő rézkori kultúrára jellemző. Egy gö
dörben kiskérődzó'k vázrészei voltak. Több nagyméret(í 
szabálytalan alakú foltot (humuszlencsét) is találtunk, 
bennük állatcsontokkal és kerámiatöredékekkel. Ezek 
bontása során több kisebb gödör és cölöphely különült 
el. A rézkori telepobjektumok között két zsugorított 
helyzetű csontvázat tartalmazó késő rézkori sír is 
előkerült. 

Az előkerült leletanyag a késő rézkori badeni kultúra 
klasszikus fázisának jellegzetes emlékanyagát mutatja. 
A kisebb bögrék és mericék mellett nagyobb méret(í, 
gyakran díszített edények is nagy számban fordultak 
elő, de a jellegzetes kétosztatú tálak töredékeit is több 
objektumban megtaláltuk. A kerámiaanyag mellett 
obszidián- és kova pengék, kóbaltatöredékek is kerültek 
elő. A gyakrabban előforduló csontárak mellett egy 
szórvány rézárt is találtunk. 
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A lelóbely középső szakaszán talált gödrök és cölöp
helyek egy része a bennük talált gyér leletanyag alapján 
az Árpád-k01w keltezhető. 

A terület középső sávjában késő vaslwri házak, 
gödrök és cölöphelyek jelentkeztek, bennük a korszak 
jellegzetes kerámiaanyagával. A kihajló peremű tálak 
és a duzzadt peremű, fésűs mintázatú, zömök fazekak 
alapján a késő vaskori településrészlet a LT D fázisára 
keltezhető. Az objektumokból vastárgyak (kések, olló, 
szegek), ékszerek (fibulák, karperec, gyöngyök), haszná
lati tárgyak (orsókarikák, fenőkő) kerültek elő. 

Az ásatási terület K-i felében a szarrnata település 
árkait, gödreit, cölöphelyeit tártuk fel. Ezen a részen 
az objektumok eléggé síírlín, néhol egymást vágva he
lyezkedtek cl. Az objektumokból a nagy mennyiség(í 
kerámiatöredék mellett vastárgyak (kések, szegek) , 
ékszerek (fibulák, karperec, gyöngyök), használati tár
gyak (orsógombok és karikák, fenőkövek, csontbogozók) 
kerültek elő. A szarmata objektumokból előkerült kerá
mialeletek alapján a település a Kr. u. 3. sz. közepétó1 az 
5. sz. elejéig volt lakott. A településobjektumok között 
egy bolygatatlan szarmata kori férfisírt is feltártunk, 
szerény mellékletekkel (vaskés, edény). 

A leló11ely K-i irányú bővítése során egyértelm(íen 
kiderült, hogy a telepjelenségek az előzetesen kijelölt 
feltárási területen túl is folytatódnak az M9-10 lelóbely 
irányába. 

Munkatársak: Csík Veronika és Savanyú Bálint 
egyetemi hallgató, Gősi Sándor és Végh Hedvig régész
technikus, Vida Ágnes rajzoló. 

3 5Li. Novajidrány, Sárvár-puszta 
(KÖH 75707) 

v. SZÉKELY GYÖRGY 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Ő, Sza, Kö, Kú 
2010. április 29-én helyszíni szemlét végeztem a Sárvár 
utca 1 .  sz. telken. A II .  katonai felmérés (Hadtörténeti 
Múzeum Térképtára, XL-41, XLI-41.) „Sárvár Kis" 
megnevezéssel illeti a Kis-Hernád árterének eme szélét. 
A földvár É-i szélét ma árok határolja, mely a földvár 
K-i szélén haladó földút után is látható mint horpadás 
a szántásban és a vetésben, jelzi az egykori patak útját 
a Bársonyosig, azaz a Kis-Hernádig. A földvár dombja 
nincs szántva, ma is kissé kiemelkedik vízjárta környe
zetébó1. A felszínen nagy foltokban paticsokat, őrló'kő
darabokat, őskori, császárkori, középkori és kora újkori 
cserepeket gylíjtöttünk. A középkori cserepek kora a 13 .  
századtól a 17. századig terjed. 

A leletanyagot összevetve az okleveles adatokkaF 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban őrzött, 
1891-ben készült, Sárvár-puszta tagosítás előtti térké-

7 WOLF M.: Árpád-kori crcdctff települések Abaúj vármegye déli 
részén. Borsodi Kismonográfiák 30. M iskolc, 1989. 136-137. 

pével (Bm. 4.581.), megállapíthatjuk, hogy a terület 
azonos; itt állt a 13. századtól a török pusztításig a Sárvár. 

Munkatársak: Csengeri Piroska, Hajdú István. 
B. I-IELLEBRANDT MAGDOLNA 

355 .  Nógrádkövesd, Világos-oldal 
(KÖH 7 1 879) 
(Nógrád megye) U 
2010. augusztus 17-én helyszíni szemlét végeztünk a 083 
hrsz.-ú telken létesítendő tehenészet július folyamán 
lehumuszolt területén. A munkálatok júliusi leállítása 
után jelentős mérték(í változást nem tapasztaltunk. 
Felfelé haladva a munkálatok során kitaposott földúton 
már tudtunk gyűjteni néhány kerámia oldaltöredéket. 
A dombgerincen a kivitelezési terület határain belül, 
mintegy 15x400 m-en történt gépi humuszolás. A terület 
felén rézslís kanállal simítást végeztek, itt jól kivehetővé 
vált a vörösesbarna agyag altalajban néhány objektum 
foltja. A körmös kanállal humuszolt sávban is találtunk 
néhány gödörfoltot. Összesen 6 objektumot figyeltünk 
meg. Az egész területet a sár miatt nem tudtuk bejárni. 
Kerámiatöredékeket, melyeket a késő újkó'kori lengyeli 
kultúrához kötöttünk az objektumok környékéről, a 
dombgerincró1 is gy(íjtöttünk. Megfigyelésünk alapján a 
telep itt nem tlínik intenzívnek. Ennek oka lehet, hogy a 
település egyik határa itt húzódik, de az is előfordulhat, 
hogy a dombtető erodáltsága miatt a sekélyebb beásások 
teljesen elt(íntek. 

A lelóbely kiterjedése még mindig nem határozható 
meg pontosan. 

Munkatárs: Guba Szilvia. 

3 56. Nógrádkövesd, Világos-oldal 
(KÖH 7 1 879) 
(Nógrád megye) V, Á 

ZANDLER KRISZTIÁN 

2010. szeptember 15. és november 26. között próbafeltá
rást végeztünk a leló11elyen, mely a község külterületén, 
a községtó1 ÉNy-ra egy megközelítően K-Ny-i irányú, 
hosszú dombháton fekszik. A próbafeltárás során mint
egy 14 OOO m2-en 49 régészeti településobjektumot doku
mentáltunk a domb É-i lejtőjén és a dombhát DK-i részén. 

A lwra vaskori objektumok között félig földbe 
mélyített házak, valamint gödrök kerültek elő, nagy 
mennyiségű kerámialelettel. Egy nagyméret(í, 2 m 
mély, kiszélesedő aljú gödörben egy gyermek csontvázát 
tártuk fel. Egy másik, sekélyebb gödörben egy felnőtt 
férfi csontvázát bontottuk ki, mely jobb oldalán, erősen 
zsugorított helyzetben feküdt. A kora vaskori jelensé
gekbó1 eló'került állatcsontok a savas barna erdőtalaj 
miatt szinte teljesen szétmállottak. A kerámia mellett 
érdemes megemlítenünk több tucat díszített orsógom
bot, fémtárgy nem került elő. 

Az Árpád-Jeori településen 15  házat dokumen
táltunk. A félig földbe mélyített, ágasfás-szelemenes 
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tetőszerkezetű házak tengelye változó (É-D vagy K-Ny), 
egy sarkában minden esetben nyílt tűzhely nyomával. 
A t(ízhelyek platniját több esetben megújították, ill. kö
vekkel (homokkő) és nagyobb folyami kaviccsal rakták 
körbe. A házak mellett feltártunk két külső kemencét is, 
mindkettóböz munkagödör kapcsolódott. Az egyik plat
nijába cseréptöredékeket tapasztottak, a másik kemen
ce platniját egyszer megújították. Feltártunk néhány 
méhkas alakú vermet, egy nagyméretű anyagkitermelő 
gödröt. Két verem aljában egy-egy, anatómiai rendben 
fekvő kutya csontvázát bontottuk ki. A település kora a 
kerámialeletek alapján a 12-13. századra tehető, egyet
len fémleletünk egy kisméretíí vaskés. 

GUBA SZILVIA 

357. Nyáregyháza határa 
(Pest megye) Ő, B, Sza, A, Á, Kk 
Nyáregyháza község településrendezési eszközeinek 
módosításához örökségvédelmi hatásvizsgálat készült. 
Az azt megalapozó 2010. november 28-i szemle célja 
a már ismert lelőhelyek állapotfelmérése és a még 
nyilvántartásba nem vett lelóbelyek lokalizálása, ki
terjedésük pontosítása volt. Leletet nem gyűjtöttem. 
A korábbi terepbejárások során gyííjtött leletanyag a 
ceglédi Kossuth Múzeumban található. 

Csévi-határ: A település közigazgatásának ÉNy-i pe
remén, Csévharaszt határában, a 2. sz. gyáli főcsatorna 
DK-i oldalán, a Nyáregyháza-Csévharaszt műútról ÉK 
felé, Monorierdő irányába haladó földút ÉNy-i felén el
terülő alacsony, szántóként művelt dombháton szarmata 
településnyom (KÖH 77607). A 2. sz. gyáli főcsatorna 
kanyarulatában, annak K-i oldalán, környezetébó1 alig 
kiemelkedő, szántóként művelt háton szarmata tele
pülésnyom (KÖH 77609) . A Nyáregyháza-Csévharaszt 
műútról ÉK felé, Monorierdő irányába haladó földút 
ÉNy-i felén, ma is látszó, de beszántott természetes 
folyómeder kanyarulatában elterülő alacsony, szán
tóként művelt dombháton szarmata településnyom 
(KÖH 776 1 1) .  

Dánosi-dűlő: Az 1992. évi terepbejárás 35. lelóbelye 
a községhatár közelében bizonytalan kiterjedésű szar
mata és avar telep, amely a rendelkezésre álló adatok 
alapján nem lokalizálható. 

Dánosi-dűlő 2 (KÖH 39506): Az 1992-93. évi te
repbejárás 34. sz. lelóbelyeként regisztrált lelóbelyen a 
Dánszentmiklósra vezető műút és a belterület közötti 
szántón, kb. 700x500 m-es területen őskori, szarmata 
és avar település nyomait figyeltem meg. A lelóbely át
nyúlik Dánszentmiklós területére. 1994-ben a 405. sz. út 
nyomvonalán az avar településhez tartozó árkot tárták fel. 

Gulya-járás (KÖH 39499) :  Az újlengyeli műút és 
a 405 sz. út  kereszteződésétó1 É-ra található. A nagy 
kiterjedésű, 1450x100-550 m-es területen kevés őskori, 
de annál jelentősebb mennyiségű késő szarmata és Ár
pád-kori településlelet gyűjthető. 1994-ben a lelóbely D-i 
részén, a 405. sz. út és a csomópont építését megelőzően 

kb. 12 OOO m2-t tártak fel. Ennek során szkíta temető 49 
sírja, valamint 540 késő szarmata telepobjektum került 
napvilágra. A nagy kiterjedésű régészeti lelóbely még 
feltáratlan részén erdősávokkal tagolt szántók vannak. 

Gulya-járás 2. (KÖH 77541) :  A Szentimreteleptó1, a 
szemétteleptó1 és a tsz-majortól nagyjából egyenlő távol
ságban található az 1992. évi terepbejárás 9. lelóbelye. 
Korábban a feltöretlen területen bizonytalan kiterjedésű 
őskori, szarmata és avar települést lokalizáltak. 

Nagy-dűlő (KÖH 77529): Az 1783-as első katonai 
felmérés Col. XVI. Sect. 22. jelzésíí térképlapja a mai 
Csévharaszt-Nyáregyháza mííúttal azonosítható út D-i 
oldalán, a temetőtó1 É-ra kb. 400 m-re templomromot je
lez. A második katonai felmérés Sec. No. 52. Col. XXXIV. 
térképlapja a temetőtó1 kb. 400 m-re K-re valószínűleg 
ugyanazt a romot jelzi, amely minden bizonnyal a kö
zépkori Nyár falu templomával azonos. Ennek alapján a 
templomrom körül a műút ÉK-i oldalán a Nagy-dűlóben 
középkori falu valószínűsíthető. A területen jelenleg 
szántó és erdő található, a templomromot nem sikerült 
megtalálni. 

Pótharaszt 1. (KÖH 77543) : A szeméttelepről a 
Zsellér-földek irányába haladó földút két oldalán az 
1992. évi terepbejárás során régészeti lelóbelyet jelöltek. 
A homokos talajú dombon kb. 150x80 m-es felületre 
kiterjedő szarmata kori település valószínűsíthető, de 
mivel a lelóbely területén ma nyárerdő áll, ezért a fel
színi lelóbely-lokalizáció nem lehetséges. 

Pótharaszt 2. (KÖH 77545) : Az előző lelóbelytó1 
DNy-ra a villanyoszlop tövében talált szórvány szarmata 
edénytöredék. Az 1992. évi terepbejárás során regiszt
rált lelóbely területén ma nyárerdő áll, ezért a felszíni 
lelóbely-lokalizáció nem lehetséges. 

Pótharaszt 3. (KÖH 77621): A lelőhelyet a Pótharaszt
dűlóben, a 405. sz. főút kanyarulata és az újlengyeli 
műút által határolt területen az 1992. évi terepbejárás 
során azonosították. A homokos talajú dombháton 
kb. 450x70-100 m-es területen szarmata települést 
figyeltem meg. A lelóbely területe jelenleg intenzív 
mezőgazdasági művelés alatt álló szántó. 

Pótharaszt 4. (KÖH 77595): Az 1992. évi terepbe
járás során a vizenyős mélyedést övező dombokon kb. 
550x300 m-es területen őskori, szarmata és Árpád-kori 
település, valamint ismeretlen korú temető nyomait 
figyelték meg. A nagyobbrészt szántón elterülő lelóbely 
ÉK-i kiterjedését a dombot szegélyező erdő miatt nem 
lehetett megállapítani. 

Pótharaszt 5. (KÖH 39499): A szeméttelep DNy-i 
szélén, az 1 992-ben azonosított, kb. 600x400 m-es 
lelóbelyen őskori, szarmata és Árpád-kori település 
nyomait figyelték meg. 1994-ben a lelónely DDK-i ré
szén, a 405. sz. út nyomvonalán szarmata település 232 
telepobjektumát (házak, gödrök, kutak, árkok), továbbá 
egy szarmata temető néhány sírját tárták fel. A lelóbely 
az utat övező szántókon és erdős ingatlanokon terül el. 

Pótharaszt 6. (KÖH 77597): A 405. sz. főút kanyaru
latától É-ra, az 1992. évi terepbejáráson laposan elnyúló, 
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homokos talajú dombháton kb. 200x60 m-en elterülő 
lelőhelyet találtak. Az őskori és szarmata település 
jdenleg szá11lú. 

Pótharaszt 7. (KÖH 77599): A lelónely a településtó1 
D-re, a 405. sz. főút kanyarulatától É-ra található. Az 
1992. évi terepbejárás során kisebb dombon kb. 80x50 
m-es területen őskori és szarmata településnyomokat fi
gyeltek meg. A lelónely jelenleg intenzív mezőgazdasági 
művelés alatt áll. A friss szántásban elszórtan szarmata 
cserepek láthatók. 

Pótharaszt 8. (KÖH 77601): Az 1992. évi terepbejá
ráson a településtó1 D-re, a 405. sz. főút kanyarulatától 
É-ra találták. A kb. 1QQx8Q m-es területen Árpád-kori 
és késő középkori telepet lokalizáltak, melyet ma szán
tóként művelnek. 

Pótharaszt 9. (KÖH 77603) : Az 1992. évi terepbejá
ráson regisztrált lelónely Nyáregyházától D-re fekszik. 
A kb. 15Qx5Q m-es területen a szántásban őskori, szar
mata és Árpád-kori telepleletek gyűjthetők. 

Pótharaszt 10. (KÖH 398 1 7) .  Az 1992-3. évi te
repbejáráson az út mellett, a szántásban kb. 18Qx160 
m-es területen őskori, szarmata, avar és Árpád-kori 
településnyomokat figyeltek meg. Ugyanitt a 405. sz. 
út nyomvonalán, 1994-ben bizonytalan korú gödröt, 
árkokat és egy avar kutat tártak fel. 

Pótharaszt 1 1 .  (KÖH 77605): A leló11ely a 405. út 
nyomvonalának közelében, attól DK-re található. Az 
1993. évi terepbejáráson kb. 8Qx8Q m-es területen 
avar telepnyomokat figyeltek meg. A lelónely jelenleg 
az erdő melletti szántón terül el. A szemle alkalmával 
a frissen boronált, poros felszínen régészeti leleteket 
nem észleltem. 

Proli-földeli (KÖH 77537): A Bermuda-tanya kör
nyékén kb. 450x150-250 m-es területen megfigyelhető 
őskori, szarmata és Árpád-kori településnyom. 1994-ben 
a 405. sz. út nyomvonalán kb. 10 OOO m2-t kutattak: egy 
bronzkori ház és 132 Árpád-kori telepobjektum került 
napvilágra. 

Újlengyeli műút (KÖH 39502): A korábban Pusz
tapótharasztként említett területen, az újlengyeli műút 
ÉNy-i oldalán emelkedő dombon, 1965-ben Parádi 
Nándor Árpád-kori templomra utaló nyomokat figyelt 
meg. 1994-ben a templom alapozása és a körülötte levő 
12-13. századi temető D-i részének 244 sírját tárták 
fel. A lelónely feltáratlan része jelenleg mezőgazdasági 
művelés alatt áll. 

Zsellérjöldeli (KÖH 77539) :  Az 1993. évi terep
bejáráson a Bermuda-tanyától D-re kb. 500 m-re, kb. 
220x50-80 m-es területen avar településnyomokat 
lokalizáltunk. 

Zsengellér-dűlő 1. (KÖH 77531): Az újlengyeli műút 
DK-i oldalán 1965-ben szó1ő alá forgatás során Árpád
kori edénytöredékek között 22 darabos éremkincs került 
napvilágra. Ugyanitt az 1992. évi terepbejárás során, 
kb. 3QOx300 m-es felületen szarmata és Árpád-kori te
lepülést azonositottak. Az éremkincs a Magyar Nemzeti 
Múzeumba, a terepbejáráson gyűjtött cserepek a ceglédi 

Kossuth Múzeum kerültek. A lelónely területén jelenleg 
különböző m(ívelésű parcellák, szántó és ugar van, ill. 
az egyik ingatlan beépítésre került. 

Zsengellér-díilő 2. (KÖH 77533): Az újlengyeli m(íút 
DK-i oldalán kb. 8Qx120 m-es területen szarmata és 
Árpád-kori település húzódik. Az 1992. évi terepbe
járás során azonosított lelónely a szemle alkalmával 
ugaron volt. 

Zsengellér-dűlő 3. (KÖH 77535): Az új lengyeli műút 
és a 405 sz. főút kereszteződésétől DK-re található az 
1992-93. évi terepbejáráson észlelt lelőhely. Itt kb. 
2QQx250 m-es területen szarmata és Árpád-kori telepü
lésnyomok figyelhetó'k meg. A lelónelyen ugar, szántó 
és erdős ingatlanok egyaránt vannak. 

Zsengellér-dűlő 4. (KÖH 77547): Az újlengyeli m(íút 
DK-i oldalán, az 1992. évi terepbejárás során szórvány 
szarmata edénytöredék utalt a lelónelyre. Területén ma 
sűrű akácos található, ezért a felszíni lelónely-lokalizáció 
nem volt lehetséges. 

3 58. Nyékládháza, Hármashatár-dűlő 
( KÖH 5753Li )  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Á 

TANKÓ KÁROLY 

2010. március 31-én a Miskolci Egyetem régészet szakos 
hallgatóival helyszíni szemlét végeztünk Nyékládháza 
É-i határában, a Hármashatár-dűlő D-i felében. A ku
tatott terület sarjadó búzával volt fedve, de a látási, 
észlelési viszonyokat ez nem rontotta jelentősen. A talaj 
felső rétege e területen finom homok. A terület gyakor
latilag sík, K-i felén kisebb kiemelkedés, majd ettó1 K-re 
a már az első és második katonai felmérésen is látható 
egykori vízfolyás medre határolja. A terület K-i felében 
lévő kisebb kiemelkedés egykori vízfolyás felé eső szélén 
mindössze 4 darab Árpád-kori kerámiatöredék került 
elő. A terület része a Mályi, Lapos néven nyilvántartott 
régészeti lelónelynek. 

3 59. Nyékládháza, Pap-telke-dűlő 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Á 

PUSZTAI TAMÁS 

2010. szeptember 14-én régészeti terepbejárást végez
tem a dűlóben, hogy az ott ismert lelónelyek kiterjedését 
meghatározzam. 

Pap-telke 1 .  (KÖH 2 1 1 02): Az ÉNy-DK tájolású 
dombhátnak elsősorban a K-i felében találhatók igen 
gazdag újkó'kori és Árpád-kori felszíni leletek, de az 
Árpád-koriak a területet K-Ny-i részekre vágó villanyve
zeték Ny-i oldalán is előfordultak, egészen a dombhátat 
Ny-ról határoló egykori vízfolyás partjáig. 

Pap-telke 2. (KÖH 75087): Fönti lelónelytó1 É-ra, 
már Mályi település területén egy kisebb kiterjedésű, 
1QQx6Q m alapterületű kiemelkedés is található, D-i 
irányb61 egy egykori vízfolyás markáns metlre állal 
határolva. E területen kevés felszíni lelet (őskori, köz-
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tük újkó'kori kerámia) által jelölt régészeti lelóbelyet 
határoztunk meg. 

PUSZTAI TAMÁS 

360. Nyírbátor határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, B, Sza, Á, Kö 
2010. április 27-én helyszíni szemlét végeztünk a Nyírbá
tor-N yírgelse-Nyírgyulaj-Nyírvasvári között tervezett 
szennyvízvezeték nyomvonalán. 

Nagy-Bóni-Szólő (KÖH 74147) :  A Vajai (III.)-főfo
lyástól É-ra egy egykori almáskert helyét elfoglaló szán
tóföldön azonosított lelóbely K-Ny irányú, 130x280 m 
kiterjedés(í területén neolit(?) cserepeket, obszidián 
pengetöredéket és szilánkokat, valamint Árpád-kori 
kerámiát találtunk. 

Pál-Kúti-dűlő-Uraság tagja (KÖH 71051): Ez rész
ben ismert, a Bálint Mariann által korábban felfedezett 
(KÖH 71045) lelóbely K-i részét is magában foglalja, de 
keresztezi a Kerekhalmi utat, és a KÖH 71049 és 71051 
azonosítójú leló11elyek közé ékelődik. Lehetséges, hogy 
egyetlen nagy kiterjedésű település részeit képezik. Mi 
késő bronzkori cserepeket gyűjtöttünk a K-Ny irányú, 
100x240 m kiterjedésű területró1. 

Új Barázda Tsz-tó1 keletre (KÖH 74145): Az itt talált 
településnyom ÉNy-DK irányú, kiterjedése 90x170 m. 
Kis mennyiségű császárkori(?) és középkori cserepet 
gyűjtöttünk a felszínéró1. 

Munkatárs: Mester Andrea gyCíjteménykezelő. 

36 1 .  Nyíregyháza, Harangod 
(KÖH 3Li8Li0) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Ge 

PINTYE GÁBOR 

A Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi 
Központ 2009. október 13. és december 14., valamint 
2010. május 10. és július 1 .  között elvégezte az M3-58 jelű 
régészeti lelóbely (02327 /3 hrsz.) megelőző feltárását. 
A kutatást az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosna
mény közötti szakaszának építése tette szükségessé. 
A feltárt terület 1 3  993 m2 volt; 300 stratigráfiai egységet 
figyeltünk meg. 

A lelóbely középső részén lévő futóhomok bucká
nak különösen a K-i lejtőjén gazdag, részben vastag, 
égett réteggel jelentkező késő bronzkori jelenségeket 
dokumentáltunk. Ugyanitt a K-i lejtő középső szakaszán 
sorokba rendeződő, rendszerint kirabolt, Ny-K tájolású 
népvándorlás kori sírok kerültek elő. A gepida temetőre 
utaló mellékletek: bikonikus, sötétszürke, gyorsko
rongolt edények, kétsoros csontfésűtöredékek, kék és 
zöldes színű üvegedény-töredékek, borostyángyöngyök, 
ezüstgyöngyök és csatok, egy kopott ezüstérme és egy 
háromgombos, ékvéséses aranyozott ezüstfibula a sírok 
betöltésébó1 kerültek elő. 

A fuLóhomuk uuckáktúl Ny-ra a lapos, erősen bel
vizes terület É-i harmadában a sírokkal vélhetően kapcso-

latba hozható népvándorlás kori verem házakat és csekély 
leletanyagot szolgáltató gödröket tártunk fel; emellett 
egy kisebb, téglalap alakú veremházat dokumentáltunk 
a futóhomokdomb D-i nyúlványán. Népvándorlás kori 
az az árokrendszer is, mely nagyjából K-Ny-i irányban 
a felület teljes szélességében követhető volt, és áthaladt 
a homokdomb legmagasabb pontján is. 

A nyomvonal hosszában a feltárt terület K-i és Ny-i 
szélén jelentkező zsíros fekete szín(í, a feltételezés sze
rint mocsári eredet(í üledékbó1 a gépi humuszolás során 
tisztázatlan (elsődleges, vagy másodlagos) helyzetben 
nagy mennyiségű kerámia és állatcsont, ill. egy késő 
bronzkori tokos véső és egy díszített fejű tű, végül egy 
szarmata fibula került elő. 

A leletanyag a Magyar Nemzeti Múzeum - Nem
zeti Örökségvédelmi Központ nyíregyházi irodájában 
történő elsődleges feldolgozás után a Magyar Nemzeti 
Múzeumba kerül végleges elhelyezésre 

Munkatársak: Oravecz Hargita, Halász Ágoston, 
György László régészek; Gyuriss Dániel, Andics Berna
dett, Bori Brigitta, Beck Attila és Tóth András techni
kusok. A geodéziai felmérést a Geoservice Kft. végezte. 

MARKÓ ANDRÁS 

362.  Nyíregyháza-Oros, Kánya-hegy-dűlő 
(KÖH 38880) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B,  Szk, Sza, A, H, Á 
A Nyíregyházához tartozó Oros határában, a 41 .  sz. út 
mellett tervezett üzleti park területén végeztünk ása
tásokat 2010 áprilisa és decembere között. A területen 
előzőleg a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
Kurucz Katalin vezetésével próbafeltárást végzett. Kez
detben 13 ha feltárásáról volt szó, ami a tervezett benzin
kútnak, annak É-i szélén futó, a kijelölt 52 ha-os terület 
É-i oldalán építendő áruházhoz vezető útnak, valamint 
magának az áruháznak és két É-D-i közműároknak a 
területét érintette volna. Végül a megállapodás provi
zórikusan 27 ha feltárására született meg, mely terület 
a 109,3 m balti magasság felett határolható körbe. 
Ugyanakkor az első területátadáskor a KÖSZ-tó1 csak 
a benzinkút, az út és a közműárok feltárásához kaptuk 
meg a területet. A továbbiakban ez a tény súlyosbító 
körülménynek bizonyult, mivel a szelvényfal alá nyúló 
objektumokat így két részletben kellett feltárnunk. 
Továbbá a lőszermentesítést - miután több lőszerma
radvány, egy szárnyas akna, valamint két Vécsey-gránát 
került elő - a beruházó a feltárás közben végeztette el. 

A kutatott terület kiterjedése végül 250 768 m2 
lett, amelyen több mint 6000 objektumot tártunk fel. 
A humuszolás rétegesen folyt Bacskai István folyamatos 
detektoros kutatása mellett. Ez a kritérium azért fontos, 
mivel a fémkeresés során ezres nagyságrendű leletanyag 
került elő. A számot az magyarázza, hogy az egykori 
járószintek anyagának összegyűjtése vált így lehetővé. 
Kiemelkedő leletnek mondhatók a szkíta típusú bronz 
nyílhegyek, melyekkel kapcsolatban felmerült annak 
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lehetősége, hogy azok a császárkori szarmata telepü
léshez köthetó'k. Nagy mennyiségű római éremró1 szá
molhatunk be. Ezek között szép számú Julianus apostata 
verete, mely eddig raritásnak számított. Kiemelkedő 
Probus császár aranypénze. A fémkeresésnek köszön
hetően tudtuk körbehatárolni a várható honfoglalás 
kori temető kiterjedését is. 

Az eló'került objektumok legnagyobb része a bronz
korra keltezhető. Ennek a településnek egy részét már 
2004-ben a Nyíregyházát K-ró1 elkerülő út megelőző 
feltárása során megismertük. A korábbi ásatás folyta
tásaként további igen szép leletanyaggal jellemezhető 
Gáva - s talán valamivel korábban induló - telepü
lésrészletet hoztunk napvilágra. Becsléseink szerint a 
település jelenségeinek száma meghaladhatja a 3000-t, 
ami azt jelenti, hogy a Kárpát-medence egyik legna
gyobb feltárt késő bronzkori településrésze. Terveink 
szerint egy nemzetközi kutatócsoportra (L. Nagy Márta 
vezetésével) vár a feldolgozás. A reprezentatív kerámi
aanyag mellett 1 kisebb (5 db-os) aranydepó mellett 
egy 34 db-os, edényben megtalált bronz karpereckincs, 
valamint egy ugyancsak edényben elrejtett 55,9 kg-os, 
1700 tárgyat számláló kincslelet került elő, jó megfigye
lési körülmények között. (Az illusztrációkat lásd fent!) 

A feltárt terület ÉK-i részén néhány szkíta kori ob
jektumra bukkantunk. Kiemelkedő lelete egy pintadéra. 
A feldolgozás feladata lesz annak tisztázása, hogy a késő 
bronzkori és kora vaskori település milyen kapcsolatban 
állt egymással. 

A római császárkorból telep és temető részlete is 
eló'került. Utóbbi esetében megfigyeltük a körárkokat 
is. Az erősen rabolt sírok mellékletei között kiemelkedő 
egy pajzsdudor. Ugyanakkor utalnunk kell itt a feljebb 
már említett, Bacskai István által összegyűjtött fémle
letekre, melyek alighanem új megvilágításba helyezik 
a korábban „fémszegénynek" minősített császárkori 
településeket. (Az illusztrációt lásd a borítón!) Másfeló1 
ki kell emelnünk, hogy a falu igen hosszú élet(ínek tűnik. 
A lelc::La11 yaguau jdc::ntkez(í Marosszentanna-csernyaho
vi hatások, valamint a tucatnyi gödörbe bedobott, min-

den valószín(íség szerint szakrális áldozatnak tekinthető 
emberi maradvány (a pontos szám nem egyértelmű, 
minthogy emberi maradványok a bronzkori települé
sen ugyancsak szép számmal előfordultak) utal arra, 
hogy az itt éló'k megélték a hun terjeszkedés időszakát, 
s beilleszkedtek a hunok által kialakított új „rezsimbe". 
Unikális lelet az egyik gödörbó1 származó csont nyílhegy. 

A feltárási terület K-i részén, egykori vízfolyás Ny-i 
magaspartrján népvándorlás kori település házsorát 
tártuk föl. Az avar korra datálható házak száma meg
haladta a hatvanat. Unikális lelete egy csontsíp, melyet 
Csajághy György hangszertörténész megszólaltatott. 
A leletanyag alapján elképzelhető, hogy a kora avar 
időszakban alapították a falut, s egészen az Árpád-korig 
használták. Az utóbbi két évtized megelőző feltárásai 
alapján ez a lehetőség nem kizárt, de természetesen 
csak egy komoly vizsgálat igazolhatja vagy cáfolhatja 
ezt a hipotézist. 

Annyi bizonyos, hogy Árpád-kori telepobjektum 
csak viszonylag kevés fordult elő. A terület ÉK-i részén 
egy közel 100 síros honfoglalás és Árpád-kori köznépi 
temetőt sikerült teljes egészében feltárnunk. Leggaz
dagabb sírjában egy övgarnitúrát dokumentáltunk. 
A temető különlegessége egy ereklyetartó mellkereszt, 
valamint egy görög feliratos gyűrű. 

A leletanyag a nyíregyházi Jósa András Múzeumba 
került. 

Munkatársak: Ferenc Szabolcs, Hágó Attila, Jakab 
Attila, Kádas Zoltán, Körösfői Zsolt, Pintye Gábor, 
Romat Sándor, Scholtz Róbert, Tompa György és 
Toldi Zoltán régészek; Beleznai Gabriella, Bocz Péter, 
Cseppentő Zoltán, Kiss László, Mester Andrea, Svéda 
Csaba, Veszprémi László, Vizler Csaba, továbbá Bárdi 
Bogáta, Bunász Nikoletta, Csó'ke Kitti, Farkas Gergő, 
Figura István, Horváth Réka, Kapitány Tamás, Lönhárdt 
Denisza, Paár Ferenc, Palicz Anikó, Pelei Zsuzsa, Reskó 
János, Salamon Bernadett, Samu Levente, Schlegel 
Zsaklin, Sipos Attila, Takács Melinda, Tóth Krisztián, 
Tóth Zoltán, Varga Máté. 

IsTv ÁNovns EszTER 
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363 .  Nyíregyháza, Örökösföld 
(KÖH 58877) 
(Szabolcs-Szatmár-l::lereg megye) Sza, N 
2010. július 1 2. és augusztus 4. között megelőző ré
gészeti feltárást végeztünk a Törzs utca és Pazonyi út 
között létesítendő összekötő út  - tervezett Mányoki út 
- nyomvonalán. Az út É-i fele mocsaras, fákkal slír(ín 
benőtt területen halad, mely a gyakori esőzések miatt 
víz alatt állt. E szakasz É-i felében építési törmelék 
volt felhalmozva. Régészetileg kutatható területnek 
ezért egyedül az út D-i - a Törzs út felé eső - része 
bizonyult. A mocsárból itt egy K-Ny irányú homokhát 
emelkedik ki, melynek K-i felén - a jelenlegi ásatástól 
kb. 20-30 m-re - egy hosszan elnyúló, késő népván
dorlás kori település részletét tártuk fel 2008 nyarán 
L. Nagy Mártával. A Mányoki út ennek a dombnak a 
Ny-i oldalát vágta. 

Az átlag 17-20 m széles, 180-200 m hosszú szaka
szon 26 objektumot tártunk fel. Két császárkori árok 
mellett a késő népvándorlás kori településhez tartozó 
félig földbe mélyített, kőkemencés ház, 9 cölöplyuk, 
valamint 4 szabadtéri kemence és 2 gödör került elő. 
Az egyik szabadtéri kemence alja a jobb hőháztatrtás 
miatt cserepekkel volt kitapasztva. Feltártunk továbbá 
egy recens árkot, két kérdéses korú gödröt és három ter
mészetes jelenséget. Az objektumok többsége igen kevés 
leletanyagot tartalmazott. Kivételnek a késő népvándor
lás kori ház számít, melyben a korszakra jellemző kézzel 
formált, ill. bekarcolt hullámvonalköteggel díszített 
edénytöredékeket, vassalakot találtunk. A téglalap alakú 
kemence a ház ÉNy-i negyedében állt, szája D felé nyílt. 
Platnija felett kő- és néhány kerámiatöredék hevert. 

Munkatársak: Mester Andrea, Szmolár Edit techni
kusok, Csó'ke Kitti főiskolai hallgató. 

SCHOLTZ RóBERT 

36Lt .  Nyírgyulaj. Tégla-Szén-dűlő 
( KÖH 7 Lt 1 5 1 ,  7 Lt 1 53 )  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B ,  Sza 
2010. április 27-én helyszíni szemlét végeztünk a Nyírbá
tor-Nyírgelse-Nyírgyulaj-Nyírvasvári között tervezett 
szennyvízvezeték nyomvonalán. 

A Nyírbátor-Nyírgyulaj településhatár közvetlen 
előterében egy távvezeték keresztezi a nyomvonalat, 
majd a határtól és egy a Kerekhalmi útból K-re leágazó 
dűlőúttól kezdődően, az út által átszelve, annak irányá
ban É felé húzódik a dűlóben talált 1 .  sz. leló'helyünk. 
Déli szélét K-ró1 egy mocsaras mélyedés határolja, Ny-i 
fele egy kivágott, parlagon hagyott almásban fekszik; 
ÉNy-DK irányú, kiterjedése 210x490 m. A felszíni tele
pülésnyom leletanyaga késő(?) bronzkori és császárkori 
kerámia. 

A dfüóben talált 2. sz. leló'hely K-i szélét szintén 
vágja a nyomvonal. Ez a Kerekhalmi-tanya (Petőfi Tsz) 
DNy-i előterében található nádas mélyedés középső 
részétó1 Ny-ra indul, de nagyobbik része az említett, 

felszámolt gyümölcsös helyén kialakított szántóban 
található. Északi végétó1 É-ra mintegy 80 m-re húzódik 
a tanyához vezető út. Szintén ÉNy-DK irányú, kiterje
dése 180x330 m. A telepnyom leletanyaga bronzkori 
cserepek. 

Munkatárs: Mester Andrea gyűjteménykezelő. 
PINTYE GÁBOR 

365. Nyírmeggyes határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Ő, Szk, Sza, Kö 
2010. március 1 1 -én és 18-án régészeti helyszínelést 
végeztünk a település É-i és K-i határában. A vizsgá
landó 65 hektáron településrendezési munkálatokat 
terveztek. Nyírmeggyes település közigazgatási ha
tárain belül regisztrált régészeti leló'helyek többségét 
2009-ben az M49 gyorsforgalmi út építését megelőző 
terepbejárások idején lokalizálták. Most 4 új leló'helyet 
regisztráltunk. 

Fehér-tag III. (Petőfi Tsz-tó? ÉK-re, KÖH 74025): 
Nyírmeggyes É-i határában, a Hodász-Mátészalka 
vasúti sínektó1 K-re, a Meggyes-Csahoji mellékfolyástól 
D-re, az ún. Öntözött területtó1 Ny-ra eső terület D-i 
és DK-i részét az egykori Petőfi Tsz telephelyei foglal
ják el. Területét egy K-Ny irányú erdősáv osztja két 
részre. Az erdőtó1 D-re eső, szántott dombokon egy 
intenzív leletsűrűségű leló'helyet regisztráltunk. A kb. 
470x370 m kiterjedésű, K-Ny tengelyű leló'helyen ős
kori, császárkori és újkori településekre utaló leleteket 
gyűjtöttünk. 

Kovácsok kertje (KÖH 74023): A település K-i 
részén, a Bogyós-kert és a Szentmiklósi-dűlők közti 
Kovácsok kertjében található. A kutatási terület K-i 
felét gaz és napraforgó borította. Felszínét több K-Ny 
futású homokhát tagolja. A 160x130 m kiterjedésű, 
É-D tengelyű leló'helyet a kutatási terület legdélebbi 
homokdombjának tetején és É-i lankáján találtuk, ahol 
őskori, császárkori és újkori településekre utaló csere
peket gyűjtöttünk. 

Pető.fi Tsz-tó? D-re (KÖH 74027) : A Petőfi Tsz-tó1 
D-re, a nyírmeggyesi úttól kb. 150 m-re É-ra, egy kisebb 
homokdomb D-i lejtőjén található. A kb. 230x120 m 
kiterjedésű, K-Ny tengelyű leló'helyen őskori, középkori 
és újkori településekre utaló leleteket gyűjtöttünk. 

Petőfi Tsz-től DNy-ra (KÖH 74029) :  Az előző 
leló'helytó1 É-ra, kb. 150 m-re, egy magasabb domb 
emelkedik. A dombtetőn és É-i lankáján egy kb. 
360x240 m-es, DNy-ÉK tengelyű szakaszon őskori, 
szkíta, középkori és újkori településekre utaló lelete
ket találtunk. A két leló'hely hasonló leletanyaga, és a 
köztük lévő távolság alapján elképzelhetőnek tartjuk, 
hogy nem két kisebb, hanem egy nagyobb kiterjedéslí 
leló'helyet alkotnak. 

Munkatársak: Bakos János, Mester Andrea tech
nikusok, Szmolár Edit, Svédáné K. Judit és Kiss László 
rajzolók Uósa András Múzeum). 

SCHOLTZ RÓBERT 
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366.  Nyírparasznya határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Szk 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010 folya
mán elvégezte az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásáros
namény közötti szakaszának építésével érintett régészeti 
leló'helyeken a megelőző feltárást. 

Luby-tag (M3-190 lh., KÖH 5 1402) : Június 10-25„ 
valamint augusztus 5-17. között a 074/29, 074/32-34 
hrsz.-ú telkeken 2375 m2-t tártunk fel. 

A leló'hely a Nyírparasznyáról Vajára vezető műút 
bal oldalán, a falutól DK-i irányban kb. 800 m-re helyez
kedik el két, megközelító1eg É-D-i irányú dombháton. 
Az előzetes hatástanulmány alapján, melyet a nyíregy
házi Jósa András Múzeum készített 1993-ban, bronz
kori és késő középkori jelenségek eló'kerülését vártuk. 
A megnyitott 1 6  szondában, ill. a késó'bb összenyitott 
felületeken 7 régészeti jelenség került elő: 2 bronzkori 
épület, 2 újkori gödör, 1 újkori állatváz, 1 recens árok, 
valamint egy őskori kultúrréteg. 

A 2 őskori, félig földbe mélyített épület ÉK-DNy-i 
tájolású. Az egyiknek D-i oldalfalába kemencét vájtak, 
előterében 4 cölöplyukkal, melyek vélhetó1eg a kemence 
fölötti szárnyékot tarthatták. A tó1e É-ra feltárt épület É-i 
sarkában egy köves és erősen salakos omladékot figyel
tünk meg, melynek lebontása után azonban tűztere nem 
került elő, csupán egy homokos alapozás. A salakanyag 
vizsgálata előtt előzetesen annyit lehet mondani, hogy 
fémolvasztó kemence volt. Az épület É-i oldalfalába 2 
cölöphely mélyült, valamint velük szemben még egy 
cölöp a padlóba ásva. 

Az előzetes hatástanulmányban említettekkel 
ellentétben a leló11elyen csak az őskori megtelepedést 
sikerült bizonyítanunk. A leló'hely Ny-i részén eló'került 
2 őskori épület elhelyezkedése arra utal, hogy a leló'hely 
a kutatott területtó1 ÉNy-i irányban folytatódik tovább. 

III. forduló (M3-66 és M3-187 lh., KÖR 34849, 
5 1405) : 2009. któber 28. és 2010. június 10.  között 
kutattunk a két leló'helyen (051/12, 051/28-30 hrsz.), 
összesen 12 384 m2-en. 

A leló'hely a tervezett M3 autópálya 274 és 274,5 km 
közötti részén, a település belterületétó1 É-i irányban egy 
mocsaras-vizenyős mélyedést, ill. az ún. Veres-vermet 
elválasztó kiemelkedésen fekszik. A nyomvonal a 187. 
és a 66. leló'hely találkozásánál halad keresztül, s a 66. 
leló'helynek csak a Ny-i szélét érinti. 

Először próbafeltárást végeztünk, melynek során 
a megnyitott 10 É-D irányú, 2 m széles és 90-110  cm 
mély kutatóárokban összesen 27 régészeti jelenséget 
tártunk fel, melyek közül 7 bizonyult bronzkorinak, 5 
kora leletanyag hiányában kérdéses, 15 objektum pedig 
a kora vaskorba keltezhető. 

A 30 cm vastag homokos humuszréteg alatt egy 
szürke, homokos, majd egy vörösesbarna, kovárványos 
réteg következett. A régészeti jelenségek a sárga ho
mokos altalajban jelentkeztek. A 187. leló'hely keleti 
felében húzott kutatóárkokban a régészeti objektumok 
sűrűsödését figyeltük meg. A 66. leló'hely területén lévő 

2 kutatóárkunkban összesen 4 régészeti jelenség látott 
napvilágot. 

Második szakaszban a megelőző feltáráson a 14  745 
m2 lehumuszolt területen összesen 1 1 8  régészeti objek
tumot találtunk: 10 épület, 88 gödör, 6 lépcsőzetesen 
mélyülő kút, 3 árok, 1 szabadtéri t(ízhely, 9 cölöphely és 
1 sír. A feltárt objektumok közül 99 a kora vaskori (Kr. e. 
8-6. sz.) szkíta településrészlethez tartozott; 10 jelensé
get a bronzkorba (Gáva-kultúra, Kr. e. 9. sz.) kelteztünk, 
3 kora kérdéses volt, 6 pedig recensnek bizonyult. 

A kora vaskori településrészlet jelentőségét az adja, 
hogy a megyében a - Nyíregyháza, Manda-bokor leló'he
lyet leszámítva - ilyen nagy felületen még nem történt 
telepfeltárás.A településrészlet sajátossága, hogy mind
egyik eló'került épület jurtaszerű, kör alakú épületalap 
volt, a fal mentén cölöp-, ill. karóhelyekkel, melyek 
ágasfás-szelemenes tetőszerkezetre utalnak. Oldalfalaik 
átlagban 4x4 m, némelyik ennél kisebb (3x3 m) hosz
szúságúak voltak. Fűtó'berendezésre utaló nyomot nem 
találtunk. Az egyik ház alján lesározás nyomát figyeltük 
meg. A házak környezetében hulladéktároló gödrök, 
valamint lépcsőzetesen mélyülő kutak helyezkedtek 
el. Minden épület mellett megfigyeltünk egy-egy lép
csőzetes kutat, melyek oldalfalába mélyülő cölöphelyek 
valamilyen tetőzetre engednek következtetni. A leló'hely 
ÉK-i sarkában egy igen mély ciszterna került elő, a hozzá 
vezető két lejáró szintjét is sikerült megfognunk. 

A gödrök közül külön említést érdemelnek azok, 
amelyek aljában erősen faszenes rétegben agyagne
hezéket vagy amorf, paticsos omladékot találtunk. 
A gödrök közül csupán 4 volt méhkas alakú, a többi 
szabálytalan, ívelt aljú volt. Az egyik nagyméretű, kerek 
gödör legfelső betöltésében egy igen rossz megtartású, 
nyújtott helyzetű emberi csontvázra bukkantunk. Bor
dái, valamint lábcsontjai megsemmisültek. Tájolása 
ÉNy-DK irányú volt, mellékletet nem találtunk. Egy 
kerek gödörben 110 cm mélyen egy fiatal őz csontvázát 
találtuk, melynek nyaka hátrahajlott, mellső lába pedig 
be volt hajlítva. 
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Csupán egyetlen szabadtéri tűzhelyet találtunk, 
melynek sütőfelületét nem lehetett megfigyelni, betöl
tése erősen hamus volt. 

Az eló'került leletanyag túlnyomó többsége kerámia. 
A korongolt edények hányada igen kicsi. Elsősorban a 
kora vaskor jellegzetes öblös urnáinak, felhúzott fülű 
bögréinek és behúzott peremű tálainak töredékei for
dultak elő. Ezeket általában samottal soványított agyag
ból készítették, felületüket eldolgozták, elsimították. 
Technikai kivitelük, formájuk egyértelműen a megelőző 
Gáva-kultúrára emlékeztet. 

Az agyagtárgyak között viszonylag gyakoriak vol
tak az orsógombok, melyek igen változatos alakban és 
formában fordultak elő. Itt érdemes kiemelnünk azt a 
kézzel formált agyag öntó'kanalat, mely az egyik épület 
betöltésébó1 került elő, valamint egy szintén kézzel for
mázott miniatűr játék edényt, mely szintén egy épület 
bontása során látott napvilágot. 
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A kerámia mellett a leletanyag kisebb hányadát 
adták az állatcsontok, nagyobb részét pedig a megmun
kált kőeszközök. A gödrök és épületek betöltésébó1 nagy 
számban kerültek elő őrló'kő-, csiszolókő-, valamint fenő
kőtöredékek. 

Vassalakon, vasszegeken és vaskarikán kívül csupán 
egy bronztűt és egy bronz pántkarperecet találtunk, 
melyet rovátkolással díszítettek. 

A kora vaskori településen eló'került kerámiatípu
sok többsége is a korábbi Gáva-kultúra formakincsének 
és technikájának továbbélését mutatja. A korongolt 
kerámia megjelenése és formakincse (felhúzott fülCí 
edények, öblös urnák) viszont bizonyítja, hogy a telepü
lés a preszkíta időszakban (Kr. e. 8-6. sz.) is továbbélt. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat nyíregyházi irodájában történő elsődleges 
feldolgozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre 

Munkatársak: Cséki Andrea, János Judit régészek; 
Bernáth László, Farkas Gábor, Reszler József Péter, Sike 
Barnabás technikusok. A geodéziai felmérést a Geoser
vice Kft. végezte. 

BERECZ BARBARA 

367. Nyírtass, Pátrohai elágazástól DK-re 
(KÖH 59883)  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B,  Á, Kú  
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múze
umi Igazgatósága 2010. július 8. és augusztus 2. között el
végezte a régészeti leló'hely (0191/5, 03/3 hrsz.) megelőző 
feltárását. A kutatást a 4. sz. főút megyei szakaszának 
burkolatmegerősítése tette szükségessé. A feltárt terület 
5097 m2 volt; 24 objektum került elő, koruk az őskortól 
az Árpád-koron át a 17-18.(?) századig tartott. Szórvá
nyos telepjelenségeket figyeltünk meg. Az objektumok 
egy része nem, vagy csak igen kevés leletet tartalmazott, 
emiatt pontosabb kormeghatározásra nem is volt minden 
esetben lehetőség. Az objektumok közül kiemelkedik egy 
Árpád-kori gödör, meglehetősen gazdag kerámiaanyag
gal, valamint egy ép orsógombbal és fenó'kőtöredékkel. 
Az ásatás legkiemelkedó'bb objektuma azonban egy 
nagyméretű (11-12 m átmérőjű, 120-130 cm mély) 
kora bronzkori gödör (Nyírség-kultúra), melyben igen 
sok kerámiát találtunk. Ezek közül is kiemelkedik egy 
teljesen ép edény, mely a korszakban viszonylag ritka. 

A leletanyag a Jósa András Múzeumba került vég
leges elhelyezésre. A geodéziai felmérést a Geoservice 
Kft. végezte. 

JAKAB ATTILA 

368. Nyírvasvári, Nyírbátor-Vasvári-folyás 
(KÖH 7Li 1 Li9) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza 
2010. április 27-én helyszíni szemlét végeztünk a Nyír
bátor-Nyí rgelse-N yírgyu la j-N yí rvasvári között tervezett 

szennyvízvezeték nyomvonalán. A közút és a Nyírbátor
Vasvári-folyás által közrefogott területen ÉK-DNy irá
nyú, 100x230 m kiterjedésű telepnyomot regisztráltunk, 
mely bronzkori(?) és császárkori kerámiával jelentkezett. 

Munkatárs: Mester Andrea gyűjteménykezelő. 

369. Onga-Ócsanálos, Hernád-part 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kö 

PINTYE GÁBOR 

2010. március 7-én helyszíni szemlét végeztünk a tele
pülésen a Hernád-part területén. 

Felső-erdő-dűlő (KÖH 73653): Az Ócsanálos és Onga 
közötti műúttól É-ra egy egykori, feltehetően mester
ségesen ásott vízfolyás két partján, sarjadó búzában, 
a Bársonyos- és a Vadász-patak árterületének kisebb 
kiemelkedésein közepes felszíni lelets(ír(íségben eló'ke
rülő Árpád-kori kerámiával jelölt régészeti leló'helyet 
találtunk; kiterjedése 150x150 m. 

Hernád utca (Nyárjas-dűlő, KÖH 32216): A telepü
lést K-ró1 határoló Hernád-folyó jobb partján, a település 
lakóépületei mögötti telkek végén 13-16. századi felszíni 
leletek által jelölt településnyomokat figyeltünk meg. 
A településnyomok a Hernád egykori öntésterületének 
két kiemelkedésén helyezkedtek el, melyeket a 115 
m-es szintvonal markánsan jelez. A leló'hely szántott 
volt; 13-16. századi kerámiát, valamint a szántás által 
megbolygatott egykori házak kemencéinek vörös foltját 
figyeltük meg. Az elpusztult épületek közvetlenül az 
egykori Hernád-magaspart peremén helyezkedtek el, 
egymástól 15 m távolságban. Ez a régészeti leló'hely jól 
körülhatárolható a 115 m-es szintvonal által. Nagyobbik 
része szántóföld, míg ÉNy-i sarka lakóépületekkel fedett. 
Kiterjedése 250x100 m. 

Kinizsi Pál utca (KÖH 73655): A Hernád folyó part
ján, a Kinizsi Pál utca házainak a kertjeiben (a 115 m-es 
szintvonal jelölte terület mentén) ahol a területet már 
szántották, kis felszíni leletsűrűséget mutatva, középkori 
kerámiatöredékek kerültek elő. E régészeti lelőhely 
egészen a települést É-ról határoló gát és a Hernád 
találkozásáig fut. A domborzati viszonyok ismeretében 
régészeti leló11ely központi sávja valószínűleg a Kinizsi 
Pál utca Hernád-parthoz mérten kissé magasabban 
elhelyezkedő házsora alatt futhat. A házak mögötti 
kertek Hernád-folyó felé eső vége feltehetően már csak 
a régészeti leló'hely széle lehet. A teljes régészeti leló11ely 
hossza 500 m, szélessége 150-200 m lehet. 

370. Oroszlány, Gerencsérvár 
(KÖH Li 5879) 
(Komárom-Esztergom megye) Kö 

PUSZTAI TAMÁS 

2010 nyarán folytattuk az Oroszlány közigazgatási terü
letén álló Gerencsérvár régészeti kutatását, mindössze 76 
m2-en. Az előző évek (2008-2009) kutatási módszerétó1 
eltérően már szelvényekkel tártuk fel a területet. 
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Az 1. szelvényben, az 5. ároktól DK-re, visszabontott 
fal 90-110 cm széles, habarcsos alapozását találtuk, 
mintegy 2 m-es relatív mélységben. Sem építésének 
idejére, sem az elbontás idejére nem lehet következtetni 
az eddigi megfigyelések alapján, az azonban bizonyos, 
hogy a belső részek irányában a falon belüli feltöltés 
teljesen más anyagú volt, mint a váron kívülre eső 
részeken. A szelvény teljes kibontását akadályozta egy 
igen nagyméretű leomlott faldarab, amely valószín(íleg 
a vár egyik magasabb részéről szakadhatott le. 

A 2. szelvényben valószínCíleg egy kapunyílást 
találtunk: a tavaly a 7. árokban megfigyelt falszakasz 
hirtelen záródott, majd a 4. árok feló1i szélén megtalál
tuk folytatását, bár kissé omladékos állapotban. A kapu 
használatbavétele és megépítése előtt már valamiféle 
építmény állhatott ezen a helyen, közepes méret(í cölö
pökbó1 álló cölöpvázának nyomait 3 m hosszan nyomon 
tudtuk követni. A szelvény D-i sarkában több rétegben, 
égett agyagos szintet találtunk, közvetlenül a szelvény 
szélén néhány téglával. Funkciójáról majd csak a szom
szédos területek feltárása után lehet biztosat mondani. 
A rétegviszonyokból arra lehetett következtetni, hogy 
a cölöpvázas építménnyel lehetett egyidős, majd an
nak elbontása után, a kapu megnyitásával egy idóben, 
vastagabb, sárgásbarna agyagos réteggel fedték be azt. 

A 3. szelvény a 4. árokkal párhuzamos, annak ÉNy-i 
oldalán található. Területén vastag, mintegy 2 m-es 
omladékréteget kellett eltávolítani, majd ez után 5 
olyan falszakaszt azonosítottunk, amely nem egy idóben 
épülhetett, egymást követő elbontások, megerősítések 
eredményezhették ezt a bonyolult képet. Ezeknek a 
kapu környéki részekhez való viszonyát majd csak a 
környező területek feltárása után lehet teljes bizonyos
sággal megállapítani. 

LÁSZLÓ JÁNOS - SCHMIDTMA YER RICHÁRD 

3 7 1 .  Ófehértó, Almezői-dűlő 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza 
Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti 
szakaszán Ófehértó DNy-i határában a nyíregyházi Jósa 
András Múzeum munkatársai több alkalommal (1993. 
április, 2005. április és november) lelónelyeket lokalizál
tak a felszínen talált bronzkori, császárkori, Árpád-kori 
kerámiatöredékek alapján. 2010 folyamán a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat, majd jogutódként a 
Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi 
Központ végezte a megelőző feltárásokat. 

M3-18-1 9 lh. (KÖH 34788) : A lelőhelyen 2009. 
október 1. és 2010. december 6. között kutattunk, 272 
objektumot bontottunk ki 28 703 m2 területen. A nyom
vonalon sikerült meghatározni a lelónely É-i és K-i hatá
rát, a Ny-i a 253-as, D-i pedig a 210-es lelónely irányában 
folytatódik. Beigazolódott, hogy a 18-19-es és a 253-as 
leló11ely összefügg egymással. A 210-hez való viszonyát 
terepbejárással és szondázással lehetne pontosítani, mi
vel az a nyomvonalon kívülre esik. A lelónely egész terü-

lete fó1eg a kora bronzkori Szaniszló-csoporthoz köthető, 
csak néhány objektumból került napvilágra szarmata, ill. 
a Nyírség-kultúrához köthető kerámiatöredék a Szaniszló 
leletanyaggal együtt. A régészeti jelenségek döntő több
sége hulladékgödör, de feltártunk tárológödröket, kuta
kat és egy gödröt, melyben két férfi csontvázat találtunk, 
melyek az objektum szélénél zsugorított helyzetben, egy
másnak háttal, és különböző mélységben helyezkedtek 
el. Az emberi vázak felett állatcsontokat (szarvasmarha, 
vaddisznó, ló) bontottunk ki, melyeket- elhelyezkedésük 
alapján úgy vélem - tudatosan helyeztek a gödörbe és az 
S:442-es számú vázzal egy idóben kerültek az objektum 
felső rétegébe. Az 5:442 sz. váz DNy-ÉK-i irányban a bal 
oldalára volt fektetve, az objektum Ny-ÉNy felé eső fala 
mellé szorosan. A bal felkarcsont külső oldala mellett egy 
csont nyílhegyet találtunk. 

Az S:443 sz. váz DNy-ÉK-i irányban a jobb oldalára 
volt fektetve az objektum KDK felé eső falának köze
lében és mélyebben helyezkedett el, mint a fentebb 
említett váz. A bal oldali alsó bordák közelében egy 
szarvból kialakított átfúrt baltát találtunk. A koponya 
felett jó néhány centiméterrel egy edénymelléklet is 
napvilágra került. A váz alatt összefüggő - állatjárások 
által szabdalt - „kagylóhéjágyat" találtunk. A kagylóhé
jak 2-3 rétegben szorosan egymáson, ill. egymás mellett 
pikkelyszerűen voltak elhelyezve, a többségük a belső 
felükkel felfelé, vagyis tudatosan alakították ki az „ágyat" 
az objektumban. A bontás során néhány kerámiatöredék 
is napvilágra került a gödörbó1. 

A kutak átlagosan 2 m szélesek és megközelítőleg 
kör átmetszetűek voltak, nem találtunk bennük szerke
zetre utaló nyomot és az aljukat átlagosan 3,5 m mély
ségben találtuk meg. Az egyik kútban a kútakna felső 
részén 3 csiszolt szarvasagancsot, 3 kisméretű edényt és 
az itt talált finomkerámia töredékek belsejében faszén
maradványokat találtunk. 

A lelőhely Ny-i végén a humuszban 20-30 cm 
mélyen egy NyÉNy-KDK irányú, 617 cm hosszú ke
rámiasort találtunk. A töredékeket szorosan egymás 
mellé élükre állítva helyezték el, néhányat pedig a sor 
mellett DD Ny-i irányban találtunk meg. A kerámiasor 
funkciója kérdéses, mivel a bontás során objektumot 
nem tapasztaltunk, amelybe belehelyezték volna. 
Az elhelyezkedés alapján az feltételezhető, hogy egy 
árokba szorították be a kerámiákat, vagy talán egy 
épület tövéhez rakták szorosan. A kerámiasor KDK-i 
irányban folytatódott. 

M3-210  lh. (KÖH 51421): 2010. május 20. és jú
lius 30. között 715 m2-t tártunk fel ezen a lelónelyen. 
A nyomvonal 251 +200-251 +800 km-sz. közötti szaka
szától kb. 200 m-re D-re a 2005. és 2006. évi terepbejá
ráskor bronzkori, császárkori és Árpád-kori településre 
utaló nyomokat találtak. Az ÉK-DNy irányú lelónely 
Ófehértó DNy-i határában helyezkedik el és kb. középső 
része egy ÉÉNy-DDK irányú homokdombon fekszik. 
A lelőhelyet 6 m szélességben kellett feltárni, mivel az 
épülő autópálya szervizútjába esik. 
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A humuszolás során 54 objektum került napvilágra, 
melyek a beló1ük eló'került leletanyag alapján egy kora 
bronzkori és egy szarmata (3-4. sz.) telephez köthetó1<. 
A feltárt objektumok szemetes- vagy tárológödrök, ill. 
egy árok. Egy részük benyúlt a szelvényfalak alá, így 
azok pontos funkciója bizonytalan. 

A dombtól ÉK-re, fó1eg a legmélyebb részen csak 
bronzkori, a domb ÉK felé eső oldalában inkább szar
mata, a dombtól DNy-ra fó1eg bronzkori gödrök voltak. 
A domb ÉK felé eső oldalán sűrűn helyezkedtek el, 
DNy felé eső részén ritkultak az objektumok. A kutatás 
a leló11ely középvonalát érintette. 

A feltárt régészeti objektumok közül a 12. sz. volt 
(szarmata) a legjelentősebb, egy bronzfibulát találtunk 
benne, egy fekete, égett, paticsos réteg tetején. 

M3-253 lh. (KÖH 70773): A 2010. július 13-án 
megkezdett kutatásban 4979 m2-t tártunk fel és 91 ob
jektumot bontottunk ki. A lehumuszolt területen kora 
bronzkori és császárkori településnyomokat találtunk. 
A legtöbb régészeti jelenség a kora bronzkorhoz köthető, 
szarmata leletanyagot csupán 5 objektumban találtunk. 
A feltárt jelenségek döntő többsége hulladékgödör, de 
kibontottunk még tárológödröket, 1 víznyerőt, 3 szabad
téri kemencét hamus gödörrel és néhány bizonytalan 
funkciójú objektumot. Az eddig feltárt terület nagy 
részén kora bronzkori objektumokat találtunk, kivéve 
az ÉNy felé eső végét, ahol szarmata régészeti jelensé
geket bontottunk ki. A bronzkori objektumok némelyi
kében belső bütykös edény töredékeit találtuk, melyek 
vajköpülésre/pácolásra szolgáltak. Az egyik bronzkori 
gödörben pedig a nagy mennyiségű állatcsont mellett 
egy gyermek koponyafedő töredéke és néhány hosszú
csontja is napvilágra került. A koponyatöredék mellett 
találtunk egy kisméretű, szinte teljesen ép edényt 
is. A szarmatákhoz a leletanyag alapján 3 szabadtéri 
kemence hamusgödörrel és 2 tárológödör köthető. Az 
objektumok többségébó1 nagy mennyiségű leletanyag 
(fó1eg kerámiatöredék, állatcsont) került napvilágra. 
A kutatott területtó1 K-re található az M3 18-19 jelű 
lelónely, melynek gépi munkái során beigazolódott, 
hogy a két leló11ely összeér. 

A leletanyag a Magyar Nemzeti Múzeum - Nem
zeti Örökségvédelmi Központ nyíregyházi irodájában 
történő elsődleges feldolgozás után a Magyar Nemzeti 
Múzeumba kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Majerik Vera régész, Csernevákné 
Kasza Edit, Kelemen Péter, Erdei Krisztina, Ligeti Gá
bor, Pásztor István technikusok. A geodéziai felmérést 
a Geoservice Kft. végezte. 

372 .  Ófehértó, Leveleki-tábla 
(KÖH 5 1 Li 1 8) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Ő, 1 

CstK1 ANDREA 

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat �UUY. de
cember 1 .  és 2010. július 1. között próba- és megelőző 

feltárást végzett az M3-205 jelű régészeti leló11elyen, a 
0216/13-14, 0216/17, 0216/20, 0216/23-24, 0195/1-2 
hrsz.-ú ingatlanokon. A kutatást az M3 autópálya Nyír
egyháza-Vásárosnamény közti szakaszának építése tette 
szükségessé. A feltárt terület 135 m2 volt. A nyomvonal 
255+720-255+830 km-szelvényei közé eső lelőhelyen a 
nyíregyházi Jósa András Múzeum munkatársai 2005-
ben terepbejárást végeztek. Az elkészült hatástanul
mány alapján őskori szórványos településre utaló nyo
mok voltak várhatók. A lelőhely Ófehértó településtó1 
DK-re helyezkedik el. A teljes felületen 14 kutatóárkot 
alakítottunk. 

A lelónely ÉK-i részén négy kutatóárokban régészeti 
jelenségeknek vélt, rosszul kirajzolódó foltokat figyel
tünk meg. Szórványosan kevés őskori kerámia került 
elő a kovárványosodott homokrétegbó1. 

2010 májusában a kijelölt terület K-i részén egy 
639 m2 nagyságú területet humuszoltunk le. A koráb
ban régészeti jelenségeknek vélt foltok talajtani jelen
ségeknek bizonyultak. Egyedül egy jelenséget tártunk 
fel és dokumentáltunk. Leletanyag nem került elő, így 
bizonytalan, hogy régészeti korú objektum-e. Munkatár
sak: Cséki Andrea, Kiss Csaba, Majerik Vera régészek; 
János Judit, Kovács Zoltán, Ligeti Gábor, Pásztor István, 
Reszler József Péter technikusok. A geodéziai felmérést 
a Geoservice Kft. végezte. 

373 .  Ófehértó, Szálláskert 
(KÖH 3Li782) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) R, B 

NICKLAS LARSSON 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Régészettudo
mányi Intézete 2010. május 31.  és augusztus 24. között 
elvégezte az M3-14 jelű régészeti leló11ely (0112/74 hrsz.) 
megelőző feltárását. A kutatást az M3 autópálya Nyíregy
háza-Vásárosnamény közötti szakaszának építése tette 
szükségessé. A feltárt terület 15 735 m2 volt; az észlelt 
183 objektumhoz 189 rétegtani egységet rendeltünk. 

A leló11ely egy ÉNy-DK irányú dombháton és annak 
lejtőin helyezkedik el. Délnyugat felé egy lefolyásta
lan mélyedés, ÉK-re egy mélyebben fekvő, nyírvizes 
terület fekszik. Három 12-15 m hosszú kutatószondát 
nyitottunk a lelónely középső sávjában, a DNy-i és az 
ÉK-i lejtőn. 

Egy a késő rézkorba sorolható szórványos telepü
lésrészlet közepes és kisméretű gödreit tártuk fel. Az 
objektumok elsősorban a lelónely Ny-i sávjában kon
centrálódtak, a település szerkezete KDK felé fokozato
san ritkult. A gödrök csekély mennyiségű leletanyagot 
tartalmaztak. Egy részüket - leletanyag hiányában - csak 
feltételesen lehet a késő rézkori településhez kötni. Az 
egyszerű, a homokos talaj miatt gyorsan betöltődött göd
rök közül kitűnik az egyik a település ÉK-i, mélyebben 
fekvő részén, mely kútnak bizonyult. 

A lelőhely középső, legmagasabb részén egy ma
gányos, kora bronzkori urnasír került elő. A bikónikus 
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testű, füles urna a hamvakon kívül más leletanyagot 
nem tartalmazott. A temetó11öz tartozó további sírok 
nem kerültek elő. 

A feltárásra kijelölt terület ÉNy-i szélén lehumuszolt 
2580 m2 felület bizonyult a lelőhely legintenzívebb 
részének, mely ÉÉK-i és D-i irányban folytatódik a be
ruházás által nem érintett területen is. 

Több kisebb folt mellett egy nagyméretű, 60 m-nél 
hosszabb, összefüggő foltot figyeltünk meg. Ebben a 
feltárás során 43, különböző méretű régészeti objek
tumot sikerült elkülönítenünk. Leletanyagban legin
kább a középső és déli szakaszon feltárt objektumok 
bővelkedtek: a késő rézkori badeni kultúra jellegzetes 
díszített töredékeit szolgáltatták. A nagyobb kiterjedésíí 
késő rézkori település központi része tehát az ÉNy-DK 
irányú dombhát DNy-i lejtőjét foglalta el. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat nyíregyházi irodájában történő elsődleges 
feldolgozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Kondé Zsófia, Tarbay Gábor techni
kusok. A geodéziai felmérést a Geoservice Kft. végezte. 

FüzEs1 ANDRÁS 

3 74 .  Ófehértó határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Ő, B, Á 
A Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi 
Központ 2010 tavaszán megelőző feltárásokat végzett 
az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti 
szakaszának építésével érintett régészeti lelőhelyeken. 

Keresztút (M3-1 1 7  lh., KÖI-I 34961): Április 12. és 
július 6. között 10 OOO m2-en 60 objektumot tártunk fel. 
A lelónely a 2009 novemberében végzett próbafeltárás 
során került elő, az akkor kijelölt terület Ny-i részén. 
A felület két homokdomb oldalában és a köztük lévő 
hajlatban helyezkedik el. A foltok a terület K-i és középső 
részén átlagosan 40-50 cm-es relatív mélységben jól 
láthatóan, a Ny-i részen pedig átlagosan 10-15 cm-es 
mélységben, rendkívül magasan jelentkeztek. 

A feltárt 34 gödör, verem, 14 épület, 7 árok, 2 kút, 1 
karám és 1 csontvázas sír egy Á1]Jád-lwri falusi jellegíí, 
közepesen s(írű szcrkczctíí település részét képezi. 
Megfigyeléseink alapján a település a nyomvonaltól 
É-i irányba folytatódik. Mindhárom irányban sikerült 
nyomvonalon belül lehatárolni a lelónely szélét. Keleti 
irányban egy ismeretlen korú, de feltételezhetően a 
településhez tartozó, a hátán nyújtott, NyDNy-KDK-i 
tájolású csontvázas sír jelentkezett. A sír folt nélkül ke
rült elő, ezért a környezetét kézzel ásott kutatóárkokkal 
kutattuk át, azonban további váz nem jelentkezett. 

A nyomvonal D-i részén árokszakaszokat dokumen
táltunk, amelyek feltételezhetően a falu kerítőárkának 
részei. Nyugati irányban egy slíríí, félkör alakban ren
deződött objektumcsoport hirtelen szakadt meg. Tíz 
métert követően egy téglalap rajzolatú karám foltja 
került elő, amely szintén a falu szélét jelzi. 

Az eló'került 14 épület mindegyike félig földbe mé
lyített, többségük szabályos téglalap rajzolatú, átlagosan 
290-350x273-305 cm alapterület(í, függőleges falú, 
40-60 cm mélységíí. Délkeleti sarkukban kőomladék 
jelentkezett, amely a kó'kemence maradványa. Két épü
letet dokumentáltunk, amelyek oldalfalához meneteles 
bejárati rész csatlakozott. A 70-85 cm mélységíí házak 
oldalfalába bevájt kemencék kerültek elő. A legjobb 
állapotban megmaradt épület 456x310 cm alapterület(í, 
70 cm mélységlí. Három falba bevájt kemence került elő 
benne. Az oszlophelyek jól láthatóan kirajzolták az épü
let szerkezetét. Az épület DNy-i részében egyértelm(íen 
elkülöníthető verem jelentkezett. 

Az egyik épület lekerekített sarkú, téglalap alakú, 
ÉNy-DK-i tájolású. A D-i fal középső részénél kóbó1 kira
kott tíízhely maradványai kerültek elő, ÉNy-ró! bejárati 
rész csatlakozott. Cölöpszerkezetre utaló nyomot nem 
figyeltünk meg. Egy szintén földbe mélyített, DNy-ÉK-i 
tájolású, 100 cm mélységíí, függó1eges falú épületben 
cölöphelyek is jelentkeztek. ÉK-i sarkában az oszlophe
lyek elrendeződése alapján egy külön, négyzet alaprajzú 
szerkezeti egység rajzolódott ki. Ennek közepén vöröses 
sütőfelület jelentkezett. A bontás korábbi fázisában, az 
oszlophelyek fölött kőomladék koncentrálódott, ami a 
tíízhely része lehetett. Az épületekben lévő kemencék 
platnirétegeit átvágva állatcsontból, kerámiából és kóbó1 
kirakott hőtartó réteget találtunk. Az épületekbó1 a 
nagy mennyiség(í őrló'kőtöredék és megmunkált kövek 
mellett több vaskés is eló'került. 

A ledokumentált árokszakaszok a dombhátra merő
legesen helyezkedtek el, sekélyek, keskenyek. Egy kutat 4 
m mélységig tudtunk bontani, azonban nem értük el az 
alját. Ebben a mélységben egy kör alakú, megközelító1eg 
180 cm átmérőjlí foltot figyeltünk meg. Két szórvány 
érmét fémkeresővel találtunk: egy Béla, nyitrai herceg 
ezüstérme (1048-1060), és egy rézérme III. Béla (1172-
1 1 96) idejébó1. A kerámia és az éremleletek alapján a 
falu élete a 1 1 .  és 12 .  századra tehető. 

Tapasztóföld (M3-27 lh., KÖI-I 34800): Az Ófehértó
tól DK-i irányban elhelyezkedő leló11elyen 2009. novem
ber 17.  és 2010. március 31 .  között végeztük a kutatást. 
A lelónelyen három domb található, így a terepviszony 
a környezethez viszonyítva változatos, nagy szintbeli 
különbségek észlelhetó'k. Az előzetes hatástanulmányok 
alapján a területen bronzkori telepnyomokat vártunk. 
A kutatás megkezdése előtt a felszínró1 néhány darab 
őskori kerámiát gyííjtöttünk össze. Az ÉK-i részen egykor 
erdő állt, a 19 .  sz. közepén készült II. katonai felmérés 
igazolja, amelyen egy tölgyerdő van feltüntetve, gróf 
Maliáthi-erdő. 

A terület középső részén is egy nagyobb felületet 
nyitottunk meg. A két terület közötti részt kutatóárkok
kal kötöttük össze. Itt egy cölöpszerkezetet, vélhetően 
kerítés nyomát, valamint szabályos alakú gödröket 
dokumentáltunk. Azonban leletanyag hiányában biz
tosan állítani, hogy régészeti jelenségek, nem tudjuk. 
Ugyanakkor recens leletek sem kerültek elő. Az eló'ke-
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rült jelenségek közül 13 gödröt tudtunk objektumként 
azonosítani. A beló1ük előkerült kevés kerámia alapján 
őskoriak. 

Tapasztóföld II. (M3-28 Zh., KÖH 34802) : Az Ófe
hértótól DK-i irányban elhelyezkedő lelónelyen 2010 
tavaszán 1900 m2 nagyságú területet nyitottunk meg. 
A feltárás megkezdése eló'tt a felszínró1 néhány darab 
őskori kerámiát gy(íjtöttünk. A dombháton kevés, a 
lejtőn több szórvány bronzkori kerámia került elő. Ezek 
a szórvány leletek a futóhomokrétegben, akár 1 m-es 
mélységben is előkerültek. Régészeti jelenségeket, 
fedett humuszréteget, valamint kultúrréteg nyomait 
nem figyeltük meg a domb Ny-i oldalán. Ez az erős 
homokmozgással és az erózióval hozható kapcsolatba. 
Négy NyDNy-KÉK-i irányú, egymással párhuzamos 
árokkal kutattuk meg a területet. Négy helyen alakítot
tunk ki geológiai szondát. A rétegsorok nagyon válto
zatosak voltak. A kijelölt terület K-i részén egy vékony, 
átlagosan 20 cm vastagságú világos barnásszürke szín(í 
homokrétegben objektumfoltokra lettünk figyelmesek. 
Itt egy nagyobb egybefüggő területet nyitottunk meg. 
Az objektumfoltok jól elkülönültek, jól rajzolódott a 
körvonaluk. Betöltésük sötét barnásszürke színű volt, 
felszínükön kerámia, állatcsontdarabok és apró patics
szemcsék jelentkeztek. 

Három objektumot tártunk fel, melyek az eló'került 
leletanyag alapján a kora bronzkorra datálhatók, nagy 
mennyiség(í kerámia került elő beló1ük. Az egyikben 
csiszolt kóbaltatöredéket találtunk, amelyen a bronzönt
vény utánzása figyelhető meg. A kerámia közül fontos 
megemlíteni a bekarcolt geometrikus belső díszítés(í tál
töredékeket és a „bajuszos" mintázatú edénytöredéket. 

Munkatársak: Cservenákné Kasza Edit, Erdei Krisz
tina, Farkas Gábor. 

MAJERIK VERA - NICKLAS LARSSON 

375 .  Óföldeák határa 
(Csongrád megye) Ő? , LT, Sza, N, Á, Kö? 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már sűrű vetés borította, nagyjából hasonló 
arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. gaz
zal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

Az Óföldeák külterületén végzett munka során 3, 
korábbról már ismert leló11elyet érintettünk: M43 út 
„I. fázis" nyomvonalának 12. leló1ielye (KÖH 34502); 
Kéthalmi-clűlő II. (56351), Kereldapos-clűlő (73477) . 

Továbbá egy új leló11elyet is találtunk: Ürmösi-csatoma 
(7441 9) .  A terepbejárás során őskori(?), kelta, szarmata, 
népvándorlás kori, Árpád-kori és középkori(?) leleteket 
gy(íjtöttünk. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Weisz Attila 
geodéta; Molnár Zsolt, Császi Dávid geodéziai assziszten
sek; Alács Attila, Rózsa Gábor, Kovács Sándor, Kulcsár 
Zoltán, Kulcsár Zoltánné technikusok; Kovács Zsófia 
archeozoológus. 

376. Őr, Temetőtől DNy-ra 
(KÖH 3Li838) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Á 

PARDlTKA GYÖRGYI 

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010. június 
7-18. között elvégezte az M3-56 jelű régészeti leló11ely 
(041/85, 041/88, 041/91, 041/94, 041/97 hrsz.) próba- és 
megelőző feltárását. A kutatást az M3 autópálya Nyír
egyháza-Vásárosnamény közötti szakaszának építése 
tette szükségessé. A feltárt terület 3526 m2 volt. 

A lelónely a település belterületétó1 és a temetőtó1 
DNy-i irányban helyezkedik el, egy K-i irányban kissé 
emelkedő homokdombon. Területén korábban akácos 
állt. A nyíregyházi Jósa András Múzeum munkatársai 
lokalizálták a lelónelyet, amikor Árpád-kori kerámiatö
redékeket találtak. 

Feltárásunkon már az első napon szabályos téglalap 
alakú beásások foltjai kerültek elő Árpád-kori kerámia
töredékekkel együtt. A régészeti jelenségek mintegy 50 
cm mélyen jelentkeztek, az akácgyökerekkel bolygatott 
világosbarna, homokos humuszréteg alatt. A 10 m széles 
és mintegy 300 m hosszú sávban a gépi humuszolás 
során összesen 22 régészeti jelenség került elő. Ezekbó1 
11-et (7 gödör és 4 cölöp hely) kelteztünk az Árpád-korra, 
1 1 -et pedig az újkorra. 

A szögletes beásások újkori szó1őültető gödröknek 
bizonyultak. Ezek mellett meglehetősen szórtan Ár
pád-kori gödrök, valamint cölöplyukak helyezkedtek 
el. Próbafeltárással folytattuk a kutatást: kutatóárka
inkat Ny-K-i irányban húztuk, 2,5 m-es szélességben 
és 30-40 cm-es mélységben. Egyik kutatóárokban sem 
került elő régészeti jelenség, azok a leló11ely D-i felén 
helyezkedtek el. 

A leló11elynek csupán a K-i, nagyjából 10 m-es sávjá
ban figyeltünk meg meglehetősen szórtan elhelyezkedő 
régészeti jelenségeket, melyek az Árpád-kori település
hez tartozhattak. A gödrökbó1, cölöplyukakból nagyon 
kevés leletanyag került elő, ám azok egyértelm(íen 
bizonyítják az Árpád-kori keltezést (13 .  századi fehér 
fazék töredékek, lassúkorongolt, h ullámvonaldíszes 
kerámiatöredékek) . Állatcsontot viszont egyáltalán 
nem találtunk. 

A leletek a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
nyíregyházi irodájában történő elsődleges feldolgozás 
után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerülnek végleges 
elhelyezésre. 
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Munkatársak: Bernáth László, Kovács Zoltán, Resz
ler József Péter, Sike Barnabás technikusok. A geodéziai 
felmérést a Geoservice Kft. végezte. 

3 77.  Őrtilos, Szentmihály-hegy 
(KÖH Li8028) 
(Somogy megye) Kk. Kú 

BERECZ BARBARA 

A Szentmihály-hegyen lévő templom vízlevezetésének 
munkálatainál 2010. március 25-én régészeti megfi
gyelést végeztünk, amikor a templom falától hat árkot 
húztak. Az árkokban falat vagy a templom esetleges ko
rábbi építési fázisára utaló jelet nem találtunk. Az árkok 
egy részében emberi csontok kerültek elő másodlagos 
helyzetben, ez utalhat előzményre, templom körüli 
temetőre. Több helyen bolygatott a templom körül a 
talaj, ez is a templom átépítésére utalhat. 

A megfigyeléssel párhuzamosan terepbejárást vé
geztünk. A templomdombtól K-re, a falu házaitól Ny-ra, 
a domboldalon egy kisebb rész volt felszántva, itt néhány 
későközépkori, kora újkori kerámiát találtunk A lelóbely 
szélei nem meghatározhatók, csak egy kis terület volt 
bejárható. A jelenlegi falu késő középkori-kora újkori 
előzményének nyomait találtuk meg. 

Munkatárs: Nyári Zsolt. 

378. Őrtilos, Zrínyi-Újvár 
(KÖH Li8029) 
(Somogy megye) Kk. Kú 

MOLNÁR lsTV ÁN 

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Zala 
Megyei Múzeumok Igazgatósága 2010. július 2 1 .  és 
augusztus 12. között az NKA Műemléki- és Régészeti 
Szakmai Kollégiumánál elnyert támogatással Zrínyi
Újvár sáncrendszerének, belső szerkezetének kutatási 
programja keretében feltárást végzett. A területen 
korábban régészeti feltárást 2006 júliusában a D-i 
védművek vonalának meghatározása céljából végeztek. 
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem munkatár
sai műszeres felméréseket készítettek 2004-, 2006- és 
2007-ben. 

A 2010-es ásatás célja a központi plató és a K-i 
védművek közötti terület átvizsgálása és a régészeti 
objektumok állapotának felmérése, a források alap
ján a 16. századra keltezhető castellum létezésének 
igazolása, ill. viszonyulása a 1 7. századi erődítmény
hez, valamint a várvédők maradványait rejtő várkút 
beazonosítása volt. 

A 2010/1-2 szelvények munkálatai során 10-20 cm
nyi humusz eltávolítása után átégett tapasztásos omla
dékréteg jelentkezett, amibó1 arra lehetett következtetni, 
hogy a vár pusztulása után nem bolygatták annak helyét. 
Az omladék átlagosan 40 cm vastag volt, laza szerkezetű 
és nagyon kevés humuszt tartalmazott. A munka folya
mán az omladékon belül elkülönülő rétegeket nem lehe-

tett megfigyelni. Az omladék egyenletes vastagságából és 
szétterülésébó1 arra következtettünk, hogy az építmény 
pusztulása után a romokat elplanírozták. 

Az omladék eltávolítása után a 2010/2 szelvényben 
sikerült megtalálni a felszíntó1 40 cm mélyen a járószin
tet, átvágása során kiderült, hogy a padló csak egyrétegű 
volt. Az épület kutatott területének nagy részén sikerült 
megfigyelni, hogy elszenesedett gerendák fekszenek egy
más mellett párhuzamosan, közel egyenlő távolságban 
egymástól a földön. Az elszenesedett famaradványok 
az épület pusztulásakor földre hullott tetőgerendák 
részei lehettek. 

A járószint mellett megtaláltuk az épület szel
vényekbe eső 7 falszakaszát is. A falak talpgerendán 
nyugodtak, és sárral betapasztott sövényfonatból álltak. 
Változatos állapotban maradtak fenn, egyes helyeken 
csak az alapozóárok volt megfigyelhető, de a legsze
rencsésebb esetben a felmenő fal 50 cm-es magasságig 
megmaradt. Néhol a vastagabb karók és vesszőfonatok 
lenyomatait vagy elszenesedett maradványait is sikerült 
megfigyelni a tapasztásban. A falak átlagos vastagsága 
20 cm volt, de 40 és 60 cm-t is megfigyeltünk. A leg
vastagabb fal főfal lehetett, keskenyebb esetében két 
szorosan egymás mellé épített különálló falról lehetett 
szó, amibó1 a K-i oldalon lévő valószínűleg az épület 
késóbbi bővítéséhez köthető. Az épületben több önálló 
helyiséget lehetett elkülöníteni, a Ny-i és az É-i zárófalat 
is sikerült lokalizálni. 

Az épület É-i zárófala közelében egy kályhához köt
hető tapasztott alapozást sikerült megfigyelni, melytó1 
D-re egy gödör helyezkedett el. A gödröt az épületen 
belül egy becsapódott bomba alakíthatta ki, benne 
megtaláltuk a cserépkályha tapasztott nagyobb elemeit, 
téglákat, kályhacsempék és kályhaszemek töredékeit. 

A 2010/3 szelvény területén 80 cm mély gödör 
helyezkedett el. A hagyomány és a történeti források is 
erre a helyre tették a vár kútját. A kút É-i felét mélyítet
tük 380 cm mélységig, teljes kibontására idő hiányában 
nem került sor. A kútból előkerülő leletanyag a 18-19. 
századra datálható, a kút helyén a föld tömörödése 
következtében kialakuló gödröt háztartási hulladékkal 
tölthették fel a késóbbi évszázadok során. Arra a kérdés
re, hogy ez a kút azonos lenne a várkúttal, a kutatás jelen 
állapotában nem lehet válaszolni, biztos eldöntéséhez 
további kutatások, ill. vizsgálatok szükségesek. 

A 2010/4 szelvény kialakítására a talajradaros vizs
gálat eredménye miatt került sor, eszerint a területen 
a föld alatt egy 1,5 m átmérőj(í objektum helyezkedett 
el. A szelvény D-i felében 110 cm mélyen elszenesedett 
deszkaréteg jelentkezett, benne egy kb. 25 cm2-nyi 
vaslemez feküdt. A szelvény É-i felén elszenesedett 
fa töredékeket és vörösre átégett réteget figyeltünk meg. 
A vizsgálat által jelzett objektumnak nyoma sem volt, a 
talált jelenségek értelmezéséhez a szelvény környeze
tének feltárására lesz szükség. 

A 2010/4 szelvényben megfigyelt felső homogén 
agyagos réteg 60 cm vastagon megfigyelhető volt az É-i 
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zárófaltól É-ra eső 201011 szelvényrészben is. A várud
var ezen részének szintje kb. 1 m-rel magasabb volt a 
többinél, talán a közeli K-i bástya földanyaga kerülhetett 
ide annak felrobbantása során. 

A feltáráson előkerült leletanyag - a kút anyagának 
kivételével - a 17. századból való, zömét kerámia alkotja. 
Az épületben talált kerámia kisebb számban edények 
töredékei, nagy hányadát a kályhaszemek és a kályha
csempék alkották. A kerámia mellett a leletek zömét az 
épület szerves részét alkotó „T" fejű vasszegek és kapcsok 
adták, kisebb számban eló'került néhány üvegtöredék 
is. Az ásatáson eló'került leletek közül kiemelendő az 
épület járószintjén megtalált bomba, mely teljesen ép 
állapotban került a napvilágra. Az eló'kerülés helye arra 
utal, hogy a lövedéket az épület pusztulása miatt vagy 
más okból nem használták fel. 

Munkatársak: Költő László, Orha Zoltán, Simmer 
Lívia régészek és a ZMNE hallgatói. 

379.  Paks-Csámpa, Püspök-domb 
(KÖH 2 3 2 2 lt )  
(Tolna megye) Ró 

VÁNDOR LÁSZLÓ 

2010. augusztus 1 1-13-án terepbejárást és mCíszeres 
leló'hely-felderítést végeztünk Dunaszentgyörgy külterü
letén. A régészeti kutatást a Fadd-Paks gázvezeték 18,53 
km-es nyomvonalának földmunkái tették szükségessé. 
A terepbejárás során a tervezett gázvezeték nyomvo
nalát a vezeték gerincvonalától 50-50 m szélességben 
kutattuk. A felszíni leletgyűjtést mCíszeres felderítéssel 
egészítettük ki. 

A Püspök-dombtól D-re jelentős mennyiség(í kerá
miát, ill. újabb római kori érmét találtunk a 6. sz. főúttól 
Ny-i irányban. Ezáltal a meglévő régészeti lelónely ki
terjedését Ny-i irányba jelentősen módosítottuk. Ettó1 
a ponttól Ny-i irányba haladva az erdőtó1 D-re, a dfüőút 
mentén a műszeres leletfelderítés kettétört bronzlán
dzsa részleteit lokalizálta, míg a felszínen újabb római 
kori kerámia jelentkezett. A dűlőút mentén tovább 
haladva, annak É-i oldalán középkori(?) eredet(í övcsat 
került elő. A nyomvonal területén az ÉNy-DK-i irányú 
és az É-D-i irányú d(ílőút metszéspontjától É-i irányba 
feltehetően feltöltést végeztek, erre utal a szemetes 
talajú föld. 

Munkatársak: Tóth Bálint, Nagy Balázs, Szabó 
Zoltán. 

LIGNER JÁCINT 

380. Paks-Dunakömlőd, Bottyánsánc (Lussonium) 
(KÖH 20027) 
(Tolna megye) Ró, Kú 
A 2010. július 12-től december 15-ig tartó régészeti 
feltárás a Bottyánsáncon elhelyezkedő római katonai 
tábor és a mellette lévő dombon elhelyezkedő római kori 
temető további kutatását, valamint a környező terülc-

tek intenzív régészeti terepbejárása révén a római kori 
topográfiára vonatkozó adatok revízióját és bővítését 
t(ízte ki célul. 

Lussonium, katonai tábor 

Folytattuk a már 2008-ban megkezdett régészeti kutatást 
a római erőd ÉK-i részében egy több szelvényben hú
zódó egybefüggő ásatási felülettel és egy kutatóárokkal. 
Másrészt az 1972-ben meghatározott Ny-i erődfal és a 
feltételezett belső épületek viszonyának tisztázása volt 
fő célunk. 

Az ÉK-i részen, az egybefüggő ásatási felszín a 2009. 
évi területhez szorosan kapcsolódva, attól D-re helyezke
dett el, mintegy 155 m2-en. Egyik fontos feladatunk volt 
a 2009-ben feltárt, a római kori úthoz K-ró1 kapcsolódó 
egykori épület funkciójának és kiterjedésének tisztázása. 
Az egykori épület már meglévő, Ny-i zárófalán kívül 
megtaláltuk az épület D-i és K-i falait is, valamint 2 véko
nyabb, belső térelválasztó falat is sikerült lokalizálnunk, 
melyek azonban nagy valószín(íséggel nem egykorúak. 
A feltárást befejezve, de a leletanyagot még nem teljesen 
kiértékelve úgy tlínik, hogy az épületet legalább egyszer 
megújították, ill. közvetlenül mellette (hozzáépítve?) 
egy másik épület is elhelyezkedett, ennek járószintjeit 
és D-i zárófalát szintén megtaláltuk. Bizonyosnak látszik, 
hogy az épületeket a késő római korban használták, hi
szen a falak szintjéró1, ill. felette több tucat késő római 
érme is eló'került, ellenben a szintjük alatt elhelyezkedő 
rétegekben többségében korai és középső császárkori le
letanyagot, nagyszámú kőomladékot és téglatörmeléket 
találtunk. Az épületek pontos kiterjedésének megálla
pítását nehezíti, hogy a falak egy részét megbolygatták, 
ill. elbontották a késó'bbi évszázadokban. Az ásatási 
területen már nem észlelhető a római kori út vonala 
sem. Az épület vagy épületek funkciójának meghatá
rozásához viszont nagy jelentőséggel bír, hogy a falak 
mentén jelentős mennyiséglí sávosan vörösre és sárgára 
festett vakolatdarabot valamint növényi ornamentikával 
ellátott freskótöredékeket is találtunk. Az ásatási terület 
ÉK-i felének nagy részén megtaláltuk a már 2009-ben is 
észlelt, átégett rétegekkel teli betöltést, melyben a bronz 
császárszobor-töredék is eló'került. Ebben a rétegben 
két további négyzet alakú kemencét is találtunk, amely 
újból alátámasztja a terület m(íhelykörzetként való ér
telmezését, nagy valószínűséggel a késő római időszakot 
megelőző periódusban. 

2008 folyamán megtörtént a katonai tábor geofizikai 
felmérése, ami - bár korlátozott eredményeket hozott -
az erőd É-i részén jól kivehetően mutatott két nagyobb 
méretlí, négyzetes alaprajzú épületet, melyeket a római 
kori út Ny-i és K-i oldalára lokalizáltunk. Ezen épületek 
K-Ny-i kiterjedését az épületek középvonalára húzott 
kutatóárokkal terveztük meghatározni. A kutatóárokban 
azonban épületeket nem, csak amorf alakú omladék
halmokat találtunk, nagyobb kiterjedésben annak Ny-i 
és középső részén, kizárólag csak az úttól Ny-ra. Az 
árok Ny-i részén feltártunk egy kövekbó1 kirakott, kör 
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alaprajzú kemencét is, a munkagödrével együtt, ettó1 
nem messze pedig egy falcsonkot találtunk, melynek 
iránya bizonytalan, de valószín(íleg É-D-i. Az áruk K-i 
felében viszont egy sír került elő, melybe egy 5. száza
di pre-hunkori előkelő asszony felékszerezett tetemét 
fektették. A nő vázán többek között egy fibulapár, egy 
csont tűtartó, egy gyöngyökkel kirakott tarsoly, egy kés 
és egy övcsat helyezkedett el. 

Az árok K-i végében egy kora újkori kisméretű sü
tó'kemencét is sikerült feltárnunk. 

Az erőd belső területén, egy Ny-K irányú kutató
árkot helyeztünk el, a korábban lokalizált Ny-i erődfal 
(Visy Zsolt 1 972-es kutatása) közelében. Az árokban 
jelentős mélységű kora újkori bolygatást észleltünk, 
a Bottyánsánc és a hozzá kapcsolódó, belső épületek 
elszenesedett gerendamaradványait is sikerült do
kumentálnunk. A római kori struktúrákat egy É-D-i 
irányú fal, és több nagy kiterjedésű járószint, valamint 
omladékok jelezték, melyek egy, az 1972-ben talált Ny-i 
falhoz kapcsolódó újabb késő római épülethez tartoztak. 
Mivel 2 sorban eló'kerültek cölöplyukak is a fal irányára 
meró1egesen, valószínű, hogy az egykori gabonatároló 
helyiséget találtuk meg. A cölöplyukak a korábban 
erődfalnak meghatározott kőfalig tartanak, így feltéte
lezhető, hogy az egykori horreum ráépült az erődfalra. 
A kutatóárok gazdag római kori leletanyaga (viseleti 
tárgyak, katonai felszerelés, érmek) mellett jelentős 
számúnak mondható a kora újkori emlékek száma is 
(edények, libertás, ágyúgolyó). Itt kell megemlítenünk 
az ásatási idény legjelentősebb leletét is, egy aranyozott 
bronz krisztogrammos sisakveretet, amely a paksi térség 
első kora kereszténységre utaló emléke. 

Lussonium, vicus 

2009-ben már végeztünk kutatásokat a Bottyánsánc 
É-i részén, az erődtől és a legkülső ÉNy-i fossától 
É-ra elhelyezkedő alacsonyabb teraszos területen, a 
majdan megépítendő látogatóközpont helyén. Ettó1 a 
területtó1 É-ra azonban újabb szórványos leletanyag 
került elő, melyek indokolttá tették a terület további 
vizsgálatát. A Sánc-hegy ÉK-i lejtőjén a római kori 
erőd helyreállított kapujához felvezető betonút mellett 
ezért egy újabb É-D irányú kutatóárkot helyeztünk el. 
Az árokban falmaradványokat, építőanyagot (faragott 
köveket, habarcsot, római téglatöredékeket), freskó- és 
vakolattöredékeket, jelentős mennyiségű római kori 
kerámiát, valamint fémtárgyakat és állatcsontot is 
gyűjtöttünk. A kutatóárokban megfigyelt jelenségek és 
eló'került leletek nagyobb kiterjedésű római kori telepü
lés É-D irányú megbolygatott maradványaira utalnak. 
A településnyomok a Sánc-hegy római kori topográfiai 
adatainak tükrében, az erődtó1, az erőd védőárkaitól 
É-ra elhelyezkedő polgári településhez, az É-i vicushoz 
kapcsolódhatnak. A feltárás után egy É-D irányú, vé
kony fal nyomait találtuk meg, melyet helyenként meg
semmisített egy korábbi bolygatás. Mivel a falnak csak 
egy része került elő, bizonyosra vehető, hogy további 

szakaszai a kapuhoz felvezető betonút alatt találhatóak, 
melyet azonban nem volt lehetőségünk elbontani ebben 
az évben. Nyugati irányban 1,5 m-re rábontottunk a fal 
irányára meró1egesen, azonban régészeti objektumokat 
nem, csupán leletanyagot találtunk. Legjelentősebb 
leletünk egy csaknem ép állapotban előkerült római 
antefixum volt, melyet a kutatóárok D-i részén, a fal 
közvetlen közelében találtunk meg. 

Az É-i vicus kutatására ezt megelőzően az 1960-
as évek végén került sor, amikor a Sánc-hegy ÉNy-i 
részét kutatták. Ezek a kutatások a római települést 
sikeresen lokalizálták, ám kiterjedésére és szerkezetére 
vonatkozólag nem álltak rendelkezésünkre információk. 
A most eló'került maradványok rendkívül fontosak, hi
szen eló'kerülésük révén bizonyossá vált, hogy a vicus 
a Bottánysánc É-i lejtős, teraszos területének egészére 
kiterjed. 

Lussonium, római temető 

2010. évi feltárásaink másik helyszíne a római kori 
temető volt, melyet 2009-ben sikerült lokalizálnunk az 
erődtó1 ÉNy-ra fekvő dombháton. Az ásatás alapterülete 
mintegy 350 m2 volt ebben az évben. A humuszréteg 
eltávolítása után 40 sírra utaló, téglalap alakú folt rajzo
lódott ki, ill. egy sekély vékony árok; ezek közül 2010-ben 
19  sírt és az árkot tártunk fel. A sírok tájolása, egy-két 
kivételtó1 eltekintve, ÉÉNy-DDK, a sírok lekerekített, 
ill. szabályos téglalap alakúak, átlagos mélységük a je
lenkori talajszinttó1 számítva 70-100 cm. Valamennyi 
sírra már bolygatott állapotban találtunk rá, a vázak 
megmaradt részei nyújtott helyzetben helyezkedtek el, 
a karok eredeti elhelyezkedése minden esetben bizony
talan. A feltárt sírok közül egyetlen esetben találtunk 
terméskövekkel és téglával kirakott oldalfalat, a többi 
földbe mélyített, esetenként padkás. Mellékletre nagyon 
kevés sírban akadtunk, ezek üveg- és kerámiatöredékek, 
vasszögek és kapcsok, kevés gyöngy, ill. egy-egy érme 
és bronz hagymafejes fibula került elő a vázak melló1, 
ill. a sírföldbó1. 

A kutatást 2011-ben folytatjuk. 
A rendkívül jelentős számú leletanyag a paksi Városi 

Múzeumba került. 
VÁRADYNÉ PÉTERFI ZSUZSANNA - SZABÓ ANTAL 

3 8 1 . Paks határa 
(Tolna megye) Kö, Kú 
Dózsa Gy. u. 23-25. (KÖH 74839): A paksi főutcának 
a Táncsics utcai körforgalom és a Kereszt utca közötti 
szakasza átépítéséhez kapcsolódóan 2010 áprilisa és 
augusztusa között szakmai felügyeletet folytattam. Ré
gészeti jelenséget mindössze két, az átlagos mélységű 
földmunkáknál mélyebben megbolygatott helyen 
rögzítettem. A Dózsa Gy. u. 23. előtt ásott 1,8x1,8 m 
alapterületű, kb. 2,5 m mély akna alsó fél métere leletes 
kultúrréleget vágott át, alján íves szélű, 20 40 cm széles 
késő középi objektumrészletet bontottam ki. A Dózsa 
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Gy. u. 25. sz. ház előtti aknaszer(í rábontás metsze
tében, a felszíntó1 kb. 2 m-re eló'bukkant a szomszédos 
akna falában már megfigyelt, kb. 50 cm vastag, barna, 
kemény, sárga homokfoltos, kevés késő középkori cse
repet tartalmazó réteg. 

Duna/eömlőd, Ürge-hegy Ny-i lába (KÖH 74841): 
Lakossági bejelentésre augusztus 18-án a Vörösma
lom-völgyben, az Ürge-hegy Ny-i lábánál húzódó, É-D 
irányú erdősáv tövében egy vízmosásban kb. 100 m 
hosszan több csoportosulásban jelentős mennyiség(í, 
az eső által kimosott fémtárgy került elő. A tárgyak 
részben kétségtelenül régészeti korúak: 1 7  századi 
érmek (II. Mátyás, II. Ferdinánd), egy akcse, ólom
golyók, vaskéstöredékek, vasszögek, párizsi kapcsok, 
fülesgomb stb. A vízmosásból mindössze néhány ko
rongolt, valószínűleg inkább újkori kerámia került elő, 
a vízmosás feletti keskeny kukoricásban csak néhány 
kődarabot figyeltem meg. 

Gárdonyi u.-Arany János u. (KÖH 74849): A Deák 
F. u. 28-42. sz. házak fölötti löszfal stabilizációs mun
káihoz kapcsolódó próbaásatás során helyi lakosoktól 
megtudtam, hogy a Gárdonyi u. 6. sz., ill. a szomszédos 
Arany János u. 3. sz. ház telkén az 1960-as években 
építkezéskor csontvázak kerültek elő, melléklet nélkül, 
nyújtott helyzetben. Az 1 970-es évek elején, az Arany 
János utca aszfaltozásakor sírokat dúltak szét, egy II. 
Mátyás-denárt találtak. 

Gárdonyi-Júlátó (KÖH 74881): A Deák F. u. 28-42. 
sz. házak fölötti löszfal stabilizációs munkái kapcsán 
előírt próbafeltárást a házak felett, a Gárdonyi kilátó 
tövében elhelyezkedő, keskeny, füves sávon összesen 
16 m2 felületű kutatóárok feltárásával végeztem el 2010. 
június 29-30-án. A kilátó alatti sáv É-i részén középkori 
objektumokat tártunk fel (gödör, árok, cölöplyuk), az 
ettó1 D-re nyitott három árokban két bizonytalan korú 
cölöplyuk jelentkezett, ötödik árkunk pedig csak az 
újkori feltöltés létét igazolta. 

382. Palotabozsok, Paraszt-földek 
(KÖH 68577) 
(Baranya megye) A 

K. ÉMETH ANDRÁS 

2010. július 12-16. között a Horvát Tranzit gázveze
ték-fektetés földmunkái a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat régészeti megfigyelése mellet zajlottak. 
A HT-63 jellí lelóbely feltárása 2009 novemberében már 
megtörtént; most újabb 313 m2 bizonyult régészetileg 
pozitívnak. A lelóbely a Palotabozsok-Somberek, vala
mint a Szebény-Szlír műút között, az M6 autópályától 
K-re található. A terület K-i végén két kemence marad
ványa került elő és három határozott sírfolt mutatkozott. 
A terület Ny-i végén egy árok zárta az objektumok sorát. 
A leletanyag a már korábban feltártakkal azonos, tehát 
avar kori. 

LIGNER JÁCINT 

383.  Palotabozsok, Szarvas-hegy 
(KÖH 2 5003) 
(8aranya megye) U,  R, B 
2010 folyamán több szakaszban, több részterületen foly
tattunk megelőző feltárást, ill. régészeti megfigyelést a 
Városföld-Drávaszerdahely között építendő gázvezeték
fektetés földmunkával érintett területen. A lelóbely a 
Palotabozsokot Somberekkel összekötő m(íúttól K-re, Pa
lotabozsok település Szarvas-hegy nevíí határrészében, 
az itt futó kisebb, É-D irányú vízfolyás kanyarulatától 
Ny-ra, egy kisebb, összefüggő erdősáv melletti meredek 
domboldal aljában található. 

Április 9-27. között 2 régészeti objektumot tártunk 
fel. A lelőhelyrész K-i végében a patak felé közeledve a 
talajvíz mintegy 1 m magasan állt a lchumuszolt szel
vényben, emiatt már a 2. objektumot is csak részben 
tudtuk feltárni. A teljesen feltárt 1 .  objektum egy hatal
mas munkagödör, amely leletanyaga alapján a bronzkori 
mészbetétes kerámia kultúrájának hagyatéka. 

Április 21.  és május 3. között a 058. hrsz.-ú ingatla
non kutattunk. A gázvezeték nyomvonalában lehumu
szolt 439 m2-bó1 120 m2 volt régészeti objektumokkal 
fedett. Ezúttal a nyomvonalba eső, idó'közben kiirtott 
erdősáv területén folytattuk a 2009-ben abbahagyott 
kutatást. Két régészeti objektum került elő, az egyik 
még a domb tetején, ez a korábban azonosított badeni 
településhez tartozhatott. Mivel ez az objektum egy 
széles, csaknem 3 m mély, íves lefutású árok volt, a 
tavalyi feltárás során tett megfigyelésünk, miszerint a 
telepet körárokrendszer vette körül, újabb megerősítést 
kapott. A másik objektum egy nagyméret(í, de sekély 
gödör volt, már a dombon túl. 

Július 2-5. között a nyomvonal 138+074 és 135+496 
km-szelvényei között a régészeti jelenségeket a korábban 
feltárt HT-58 jelű lelóbelyrésztó1 K-re, egy patak túlol
dalán emelkedő domb oldalában észleltük. A nyesett 
505 m2-nyi területből régészetileg pozitív 387 m2 volt. 
Az újabban észlelt objektumok a pataktól mintegy 200 
m távolságban kezdődtek csak, és szerény mennyiség(í 
és minőség(í, Starcevo vagy korai DVK leletanyagot szol
gáltattak. Az objektumok között a szemetesgödrök do
mináltak, de azonosítottunk egy kemenceomladékot is. 

Munkatársak: Vadas Lívia, Fenyvesi Anita, Németh 
Réka, Mrenka Attila, Simó Attila, Birkás Péter, Kulin 
Kitti. 

384. Palotás, Hankó-völgy 
(KÖH 7460 1 )  
(Nógrád megye) U,  B 

L1GNER JÁCINT 

2010.  júliusban terepbejárást végeztünk Héhalom 
agglomeráció szennyvízcsatornázása kapcsán. A bejárt 
nyomvonal túlnyomó része mezőgazdasági művelésű te
rületeken vezetett. Ebbó1 következően több területen (a 
Bujáki-patak völgyében, a Palotás és Kisbágyon közötti 
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szakaszon, a Bér-patak völgyében a Héhalom-Egyházas
dengeleg határa és Egyházasdengeleg belterülete között, 
valamint az Egyházasdengeleg-Szirák-Bér közötti 
szakaszok) ideiglenes (gabona) és tartós (gyep, gaz, rét, 
legelő) elfedettsége miatt nem lehetett elvégezni. A be
járható területek a kelő kukoricával és napraforgóval kis 
mértékben elfedett parcellák voltak. A települések bel
területén ugyancsak nem volt lehetőség hagyományos 
terepbejárás elvégzésére. 

A már ismert 15 régészeti leló11ely állapotfelméré
sén túl, a régészeti topográfiai szempontból viszonylag 
jól felderítettnek tartható területen két új lelőhelyet 
azonosítottunk Palotás és Kisbágyon területén egyet
egyet. 

KOLLER MELINDA - REMÉNYI LÁSZLÓ 

385 .  Papos, Vera-tanyától ÉK-re 
(KÖH 5 1 Li0Li )  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B 
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Régészettudo
mányi Intézete 2010. július 6. és augusztus 30. között 
elvégezte az M3-192 jelű régészeti leló11ely megelőző 
feltárását. A kutatást az M3 autópálya Nyíregyháza-Vá
sárosnamény közötti szakaszának építése tette szüksé
gessé. A feltárt 1 2  565 m2-en 1 29 régészeti objektumot 
találtunk. 

A lelónely É-i részén szórványos gödrök formájában 
őskori teleprészletet tártunk fel. A kisméretű gödrökbó1 
kisméretű kerámiatöredékek és kevés patics került elő. 

A lelőhelynek nagyjából a középső zónájában, a le
humuszolt felszín Ny-i szélénél késő bronzkori (Berkesz
jelleglí leletanyag) objektumok kerültek elő. A nagyobb 
kiterjedés(í késő bronzkori település túlnyúlik a lelónely 
Ny-i szélénél. A kisebb-nagyobb gödrökbó1 nagyrészt 
kerámiatöredékek, őrlőkőtöredékek és paticsdarabok 
kerültek elő. 

A lelőhely DK-i zónájában szintén szegényes le
letanyagú, kevés gödörből álló, valószínííleg őskori 
tanyaszer(í telepet tártunk fel. Objektumaiból kevés és 
kisméretlí kerámiatöredék és patics került elő. Ehhez a 
telephez tartozhatott valamilyen karám - erre utalnak 
a teleprészlct szélén feltárt cölöphelyek. 

Az egész lelónelyen szétszórva jelentkeztek kisebb 
méretlí, többnyire sekély gödrök. Ezek egy időhorizont
ba tartozására egységes, a többi objektumtól eltérő be
töltésük utalt. Egy esetben az egyik ilyen gödör metszett 
egy késő bronzkori gödröt. Ez jelzi, hogy ezek a gödrök 
fiatalabbak a késő bronzkori településnél. Alátámasztja 
még ezt a megfigyelést, hogy bizonyos esetekben a késő 
bronzkori település és a tanyaszerű telepek objektuma
inak jelentkezési szintjénél magasabban jelentkeztek. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat nyíregyházi irodájában történő elsődleges 
feldolgozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Nicklas Larsson régész; Cservenáknék 
Kasza Edit, Erdei Krisztina, Farkas Gábor technikusok. 
A geodéziai felmérést a Geoservice Kft. végezte. 

386. Pákozd, Kopolyás-dűlő (Pipacsos) 
(KÖH 2208 1 ) 
(Fejér megye) R, Kö 

KALLI ANDRÁS 

2010. április 6. és június 15. között próba- és megelőző 
feltárást végeztünk a 067 /4 hrsz.-ú telken, 697 m2-en. 
A humuszolást gépi erővel végeztük, az objektumok 
jelentkezési szintjének elérését követően kézi nyesést 
folytattunk. A felszínen 15 objektumot különítettünk 
el, ezek jelentős része rézkori, elszórtan középkori je
lenségeket is észleltünk. 

A területen 1-1,5 m-es vastagságban található a 
humuszszint, mely barna, homokos, jól megmunkál
ható föld. A lehumuszolt felszín alja sárga, sóderes. 
Az É-i irányba elterülő hegyvonulatokból lemosódó 
kőzetanyag van a területen, vöröses-sárgás szín(í alap
kőzet-réteggel. A felületen házra utaló cölöplyukrend
szert nem találtunk. Pedig egyértelmű, hogy a telepen 
több háznak, házrésznek kell elhelyezkednie, ezt jól 
mutatják az egymást követő árkok, és a házakat kerítő 
árokrendszerek. 

A rézkori objektumokon kívül középkori jelensé
gekbó1 adódó anyag nélküli objektumok sora található. 

A rézkori telepjelenségek nem intenzíven helyez
kedtek el, hanem egymástól 5-15 m távolságban meg
újuló formában jelentkeztek. A kihagyások jellegéből 
nyilvánvalóan az árokrenclszerekhez köthetően telkek, 
házrészek meglétét lehet feltételezni. 

Az adott korra jellemző kis mennyiségű leletanyag 
került elő. Az általunk húzott 300 m-es ároksor min
den egyes részében található rézkori telepjelenség. 
A leló11ely minden irányban tovább terjed. 

387. Pápa, Fő tér 
(KÖH 8902) 
(Veszprém megye) Á, Kk 

FüLÖP GYULA 

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság 2010. október 
1 .  és november 20. között végzett próbafeltárást a téren, 
amelyet a tervezett rehabilitációhoz kapcsolódó mun
kák, így szintsüllyesztés, burkolatcsere, új közmlívek fek
tetése tett szükségessé. A lelónely a város központjában 
helyezkedik el, lakó és középületekkel övezett területen, 
amelyen a 83. sz. főút városi szakasza vezet keresztül. 

A próbafeltárás területét az MRT 4. kötete 61/1a, 
61/2, és 61/4 sz. leló11elyei fedik le. Itt 1982-ben Mithay 
Sándor feltárást, 1996-ban Rainer Pál közmlífektetési 
munkához kapcsolódó leletmentést végzett. A régészeti 
és a forrásadatok alapján várható volt, hogy a város kö
zépkori eredetlí, Szt. István vértanú tiszteletére szentelt 
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plébániatemplomának alapfalai, valamint a templom 
körüli, a 18.  századig használt temető temetkezései, 
ill. a tér D-i és Ny-i oldalán szilárd falazatú épületek 
maradványai kerülnek elő. Az utóbbiak meglétét az 
1 730-1732-bó1 származó J .  H .  Maynzeck-féle kataszteri 
felmérés is igazolja. 

Az 1 982-es ásatás alkalmával a gótikus plébánia
templom alapfalának részletei kerültek elő, amelyet 
a Szt. István plébániatemplommal azonosítottak. Az 
1 996-os leletmentéskor a templom poligonális szenté
lyének kisebb falszakaszai is felszínre kerültek, valamint 
a jelenlegi templom Ny-i oldalán egy közelebbró1 nem 
azonosított épület alapfalai. Mindkét ásatás alkalmával 
bontottak ki a templom körüli temetóböz tartozó te
metkezéseket is. 

Ásatásunkat tíz szelvényben végeztük el a tér több 
pontján, amelyek közül a legkisebb 36, a legnagyobb 
242 m2 volt. 

A jelenlegi barokk plébániatemplom D-i oldalán, 
annak fóbejárata előtt megnyitott szelvényben előkerült 
az 1982-ben már megtalált középkori plébániatemplom 
D-i oldalhajójának D-i falszakasza, valamint egy ehhez 
kapcsolódó újkori kripta téglafalazata és a templom D-i 
falához támaszkodó téglaboltozatának boltindítása. A ba
rokk plébániatemplomtól DK-re az egyik szelvényben 
sikerült megfogni a nyolcszög három oldalával záródó 
poligonális szentély ÉK-i falszakaszát, valamint a szen
télyhez kapcsolódó három támpillért. Ezáltal lehetőség 
nyílt a korábbi eredmények alapján kiszerkesztett 
templomalaprajz pontosítására, hitelesítésére. A gótikus 
alaprajzú, feltehetően háromhajós, poligonális szentélyíí, 
keletelt templom nagyobb részben a jelenlegi barokk 
plébániatemplom D-i része alatt helyezkedik el. Utóbbi 
1773-ben megkezdett építésekor a középkori falakat 
csak az építési szintig bontották vissza, így az alapfalak 
a jelenlegi aszfaltburkolat alatt mintegy 30-35 cm-rel 
jelentkeztek. Kis felületen kibontható volt a templom
belsőnek a barokkban megújított téglapadlója is. 

A tér K-i oldalán nyitott szelvényekben a templom 
körüli temető kóből rakott körítőfalának ÉNy-DK 
irányú szakaszát sikerült feltárnunk több szelvényben 
is. A középkori templom szentélye mellett, attól K-re 
mészkőfalazat rövid falszakaszai kerültek elő, amelyek 
kapcsolódnak a temető körítőfalához, funkciójukat, 
kiterjedésüket azonban az itt húzódó élő közmtívek 
miatt nem vizsgálhattuk. A tér DK-i oldalán nyitott 
szelvényben a körítőfal Ny-i oldalán újkori pusztulási 
és építési rétegek kerültek elő, amelyek a temetőfal 
külső oldalához csatlakozó épületekhez tartoztak. 
A templom körüli temető D-i és K-i részét az új, barokk 
templom építésekor csak csekély mértékben bolygatták, 
ennek területén kora újkori és újkori sírokat tártunk 
fel, legtöbb esetben koporsónyomokkal, mellékletként 
jellegzetesen újkori anyag, medállal díszített rózsafü
zér, huzalos és gyöngyös díszítménnyel ellátott párták, 
lábbeli sarokvasalatok, ezenkívül egy sírból ezüstözött, 
préselt rézveretes pártaövhöz tartozó övcsat és övveretei 

kerültek elő. A temető felső rétegében nagyobb számú 
gyermeksírt tártunk fel. 

A tér D-i részén megnyitott három szelvényben új
kori épületek vegyes és téglafalazatú alapfalai, valamint 
egy ciszterna kerültek elő. Itt sikerült megfogni a tér 
késő középkori kóburkolatú járószintjét, a jelenlegi járó
szinthez képest mintegy 1 10 cm mélységben. A tér D-i 
és DK-i oldalán nyitott két szelvényben, valamint a ba
rokk plébániatemplom Ny-i oldalán nyitott szelvényben 
1 1-12. századi leletanyaggal kísérve Árpád-kori telephez 
tartozó jelenségek (veremház, tárológödrök, nagyszámú 
cölöphely, karószerkezetes sövényfal hosszan húzódó 
alapárkai, több kemence, egy gerendaszerkezetes épü
let), valamint egy 1 2. századi leletanyaggal keltezhető 
házhoz tartozó építési áldozatként, madárcsontokat 
tartalmazó, szájával lefelé fordított fazék került elő. 
A jelenlegi plébániatemplom Ny-i oldalán nyitott szel
vényben az altalajba mélyedő Árpád-kori objektumok 
már 70-80 cm-en jelentkeztek, míg a tér DK-i részén 
nyitott szelvényben az Árpád-kori rétegek alatt a boly
gatatlan altalajt csak 310-320 cm mélyen sikerült elérni. 

A próbafeltárással érintett 955 m2-en a 1 1 .  század
tól az újkorig terjedő időszakra vonatkozóan összesen 
483 stratigráfiai egységhez tartozó régészeti jelenséget 
tártunk fel. 

Az előkerült leletanyag a Veszprém Megyei Múzeu
mi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma raktárába került. 

Munkatársak: Pintér László régész, Kasza Katalin, 
Mrenka Attila, Kiss Róbert régésztechnikusok. 

388. Pátka, Forró-dűlő 
(KÖH 796lt5) 
(Fejér megye) Ró 

SzvATH MÁRTON 

2010. szeptember 2-án a 0146/12 hrsz.-ú ingatlanon 
régészeti megelőző feltárást és megfigyelést végeztünk, 
öntözóbálózat bővítését megelőzően, közel 149 m2-en. 
A humuszréteg eltávolítását, valamint a finomnyesést 
gépi erővel végeztük. Az adott területen DK-ÉNy irá
nyú 1 60x86 m-es árkot húztunk. Az árok DK-i végében 
leletanyag nélküli, betöltésébó1 vélhetően római kori 
árok került elő, mely a területen É-D irányba húzódott. 
A római árok 4 m hosszúságban és 90 cm szélességben 
volt megfigyelhető, a többi része Ny-i és K-i irányba a 
megfigyelt területen kívül esett. 

A római árokból megközelító1eg 3 m hossző szakaszt 
tártunk fel. Relatív mélysége a humuszolási szinttó1 
mérve kb. 90 cm, szélessége kb. 90 cm. 

Feltehetó1eg a dombvonulat mentén a vízjárásra 
néző részén húzódik a lelőhely objektumokkal teli 
része, amit a helyszínen megfigyeléssel igazoltunk. Az 
árok ettó1 a résztó1 DK-i irányban van, a lelóbely egyik 
vízelvezető árkát találhattuk meg. Az alsó út menti árok
részen továhhi objektumok nem kerültek elő, valószínű, 
hogy a település ebbe az irányba nem terjed tovább. 

FÜLÖP GYULA 
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389. Pereszteg, Keleti lakóterület 
(KÖH 40055) 
(Győr-Moson-Sopron megye) R 
2010 folyamán régészeti megfigyelést végeztem a sorra 
épülő lakóházak földmunkáinál. 

Berki u. 4. (1157 hrsz.): Szeptember 9-én régészeti 
jelenségeket a sávalap ÉK-i és DNy-i sarkánál figyel
tem meg. Elóbbi egy nagy kiterjedésű, É és K felé a 
házalapon erősen túlnyúló objektum, melynek Ny-i 
kiterjedése több ponton részben azonosítható volt. Az 
objektum oldalfalán erős kiégetést mutató vastag vörös 
sáv húzódott. Betöltése sötétbarna kevert humusz volt. 
Valószínűleg ismeretlen funkciójú épületró1 van szó. 
A betöltésében talált inkább jellegtelennek tekinthető 
kerámiatöredékek alapján az objektumot a rézkor 
időszakára keltezhetjük. A másik jelenség viszonylag 
kisméretű, esetleg oszlophelyként meghatározható, 
betöltése kevert barna humusz. Datálása leletanyag 
hiányában nem lehetséges. 

Napsugár utca 8. (1121 hrsz.): 2010. június 23-án 
a földmunkával érintett területen összesen három ré
gészeti jelenséget dokumentáltam. A K-i, É-i oldalon 
viszonylag nagyméret(í (kb. 6 m hosszú), ÉNy-DK irá
nyú félig földbe mélyített épület metszete rajzolódott ki 
az alapárok falában. Északi végében jól megfigyelhető 
volt egy kemence tapasztása. A házalap középső/északi 
részében egy valószínűleg szintén félig földbe mélyí
tett épületként meghatározható, valószínűleg K-Ny 
irányú, hasonlóan nagyméretű beásást azonosítottam. 
A házalap Ny-i, É-i oldalánál pedig egy valamivel 
bizonytalanabban kirajzolódó beásást tapasztaltam, 
melynek aljában melléklet nélküli (feltehetően gyer
mek vagy fiatal nó) csontvázas temetkezés jelentkezett, 
utóbbit sajnos a gép a földkiemelés során nagyrészt 
elmozgatta eredeti helyzetéből. A rábontás ellenére 
sem került elő egyik jelenségnél sem leletanyag, így 
koruk nem határozható meg, bár a környezetükben 
intenzíven előforduló őskori telepjelenségek alapján 
feltételezhetjük kapcsolatukat. 

Nyá1fa u. 4. (1129 hrsz.): Szeptember 3-án a megfi
gyelést részben nehezítette a korábban lerakott építési 
hulladék is. A sávalap a termőtalaj vastagsága miatt az 
altalaj szintjét nem érte el. Szórványként csupán egyet
len jellegtelen őskori kerámiatöredékre bukkantunk, 
régészeti jelenségeket nem tudtunk megfigyelni. 

Munkatárs: Balassa Krisztina régésztechnikus. 

390. Perkáta, Nyúli-dűlő 
( KÖH 29289) 
( Fejér megye) B, LT, Á. Kk 

POLGÁR PÉTER 

2009. június és 2010. december között folyt a szinte a 
teljes középkort (a 10. század végétó1 a 16. század első 
harmadáig) felölelő falu, temető valamint egy késő 
bronzkori település és temető, ill. egy kelta falusias 
jellegű telep megelőző feltárása. A lelóbely, a Mezőföld 

területén, két patak által övezett kettős dombon terül 
el, a mai Perkáta ÉNy-i szélén. A Hatházi Gábor által 
kutatott, másik perkátai középkori, kun lelóbely mint
egy 2 km-re fekszik ide. Az okleveles adatok és a két 
feltárás eredményei alapján nagy valószínűséggel most 
már ténylegesen azonosítható a középkori Kétperkáta 
valóban kettős települése. 

A 62. sz. főút Perkátát elkerülő szakaszához kap
csolódóan 2010 végéig 41 385 m2-en 6710 régészeti 
jelenséget tártunk fel. 

A középkori templom 

A templom falait (egy 3-4 m-es szakasz és helyenként 
néhány nagyobb kő kivételével) maradéktalanul elhord
ták késóbbi építkezésekhez; a falak helyén és az egykori 
templombelsóben teljesen összekevert, habarcsos, apró 
kőtörmelékes, tetőcserepes folt mutatta az építmény 
hajdani helyét. Mindezek ellenére meglepően sok 
információ maradt meg. A templom három építési pe
riódussal rendelkezett, amelyeknek az építőanyagait is 
el lehetett különíteni és még sok más adalék a templom 
díszítéséhez, építészeti kivitelezéséhez. 

Ettó1 DK-re egy négyzetes alaprajzú, 4x4 m alap
területű kőépítmény került napvilágra. Ennek rendel
tetése vita tárgyát képezi. Az ossarium, a kápolna és 
a harangláb meghatározás is felmerült. Az ossarium 
meghatározást támogatja, hogy az alapozás aljának 
magasságában és még attól lefelé hozzávetó1eg 20 cm 
mélységben 5 halomban emberi csontok voltak. A ká
polna meghatározást támaszthatja alá, hogy a kövek, 
amelybó1 épült, a templom mindhárom építési perió
dusának kőzettípusait felvonultatják, vagyis lehetséges, 
hogy a templom lerombolása után épült fel, mintegy 
azt pótolandó. A harangláb értelmezést az épület el
helyezése (templom D-i oldalán), a falazás vastagsága 
és szintén a kőanyag teszi lehetővé, abban az esetben, 
ha a templom harmadik periódusának építésekor a 2. 
periódus É-i falát elbontották. 

Valamennyi építmény létesítésekor korábbi te
metkezéseket bolygattak meg, így azok későbbi vizs
gálatával pontosabban lehet majd keltezni azokat. 
A megtalált templomról a Hatházi Gábor által korábban 
összegyűjtött okleveles adatok alapján felvethető, hogy 
az a középkori Perkáta Szűz Mária tiszteletére szentelt 
templomával azonosítható. 

A templomot övező árok- és falrendszer 

A templomot és temetőt határoló többször megújított 
árok és falrendszer - méreteibó1 ítélve - nemcsak a 
megszentelt föld lehatárolását szolgálhatta, hanem 
komoly erődítési szereppel is bírt. A legalább négy 
ízben megújított árokrendszer valószínűleg első pe
riódusa az a majd 3 m mély és 4 m széles erődárok, 
amelyet legkorábban 1. Mátyás idején számoltak fel 
teljesen. Feltöltése három pusztulási fázist is jelez, és 
egyben bizonyítja, hogy valamelyik oldalán (logikusan 
a belsőn) fapalánk állhatott, amelyet esetleg sárral 
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tapasztottak be. E korai temetőárokból (I. Mátyás 
érmével keltezett, legfelső betöltésébó1) került elő a 
lelőhely egyik legszebb lelete, egy közel 20 cm magas, 
préselt rézlemezbó1 készült, vésett, aranyozott, 13 .  szá
zadi körmeneti kereszt korpusza. Az árok ásása során 
sok temetkezést bolygattak, de magába az árokba is 
temetkeztek, szabályos sírokba. 

A korai árok belső oldalán késó'bb egy második, 
kevésbé mély és jelentősen keskenyebb (1,6 m széles) 
árkot ástak. Ezt szintén feltöltötték, így a két árok fölött 
egy lapos, árokszerű mélyedés alakult ki. A két árok kö
zött futó „gerincbe" koporsós temetkezéseket helyeztek, 
de nem a szabályos tájolásnak megfelelően, hanem az 
árkok ívét követve. 

E kettős árkon kívül, egyelőre még tisztázatlan 
időpontban, egy újabb V-metszetű kerítőárkot ástak, 
amelyet idővel szintén feltöltöttek. Ennek az ároknak 
a belső oldalán (templom felé) egy sekélyebb árok fut 
még, helyenként összenyílva a fent említett árokkal. 

E két árokba/árokra nem temetkeztek, viszont 
mindkettő vágott korábbi temetkezéseket. A nagyobb 
V-tmeszetű fölött kerítőfalat emeltek a templom építési 
törmelékébó1. Így a fal valószínűleg a kó'bó1 épített „os
sariummal" lehet egyidős. 

A templom és a sírkert megközelíthetőségét az 
erődárok legkorábbi periódusa esetében lehetett meg
figyelni. Ennek D-i, jelentősen összeszűkülő szakaszán 
olyan, az árok aljába mélyedő nagyobb méretű cölöp
szerkezet nyomait tudtuk rögzíteni, melyek egy állandó 
(fa)hídszerkezethez tartozhattak. Ennek folytatásában, 
egy útnak megfelelő szélességben, a temető igen ritkás 
a templom déli faláig (vagyis a templom körüli temető 
sírjaival elkerülték), tehát a templomba vezető út nyom
vonalát is rekonstruálhatjuk. 

A temetők 

A kutatás megkezdése óta eddig mintegy 4500 sírt tártunk 
fel. Az eddigi adatok alapján megállapítható, hogy össze
tett, több temetőt magában foglaló rendszerró1 van szó. 

A templom és a templom körüli temető (3. temető) 
feltárásának a kezdetén derült ki, hogy egy korábbi, az 
É-D-i irányban mintegy 120 m hosszú soros rendezés(í 
temető húzódik a késó'bbi sírok és az épületek alatt. 
Ez a temető ráadásul szintén két részre bontható. Egy 
egyréteg(í egyenes sírsorokba rendezett részre (1 .  te
mető), és egy a templom körüli temető árkainak ívét 
követő sírsorokból álló részre (2. temető). Ez utóbbi az 
egyenes sírsorokból álló rész fölött létesült, de csak a 
templom körüli temető (3. temető) Ny-i oldalán. 

A korábban induló soros temető (1-2. temető) és 
a templom körüli temetkezések (3. temető) sok szem
pontból különböznek egymástól, ugyanakkor biztosan 
kijelenthetjük, hogy bizonyos időszakokban mindegyiket 
egyszerre használták, miközben a soros temető bizonyos 
részeire már ráépült a falu is. 

Az 1 .  sz. soros temetó'ben a keresztény szertartás 
szerinti Ny-K tájolású földi maradványok mellett csak 

ritkán találunk valódi mellékleteket. A leletek elsősor
ban ékszerek, a haj- és ruhaviselet részei (pl. S-vég(í 
karikák, gyöngyök), nagyon ritkák a halotti obulusok. 
A legkorábbi sírokat még a honfoglalókat idéző késő 
10. századi leletanyag jellemzi. Az éremmel rendelkező 
sírok közül a legfiatalabbat III .  István ( 1 1 62-11 72) 
pénze keltezi. 

Magában a templom körüli temetó'ben is több pe
riódus különíthető el. Vélhetően ide sorolhatjuk már a 
temetőárok ívét követő sorokból álló Árpád-kori 2. sz. 
temető sírjait, melyek ugyancsak igen leletszegények, s 
ebben is az S-végű karikák dominálnak. Fontos különb
ség azonban az 1 .  temetó'höz képest, hogy az érmék 
között II. Géza (1130-1 161) érméi túlsúlyban vannak. 
További érdekesség, hogy a templom körüli temetőt 
övező árok külső oldalán, a templomtól DNy-ra egy a 
templom körüli temető sajátosságait (sokszoros egymás
ra temetkezés) mutató rész körvonalazódik (feltárása 
2011-ben várható). 

A 3 . ,  templom körüli temető már a kunokhoz köt
hető: itt az eltemetettek mellé - más középkori falusi 
temetőkkel ellentétben - viszonylag sok mellékletet 
helyeztek. A sírok itt is Ny-K tájolásúak. Az elhuny
takat koporsóba (vörösfenyő) temették, melyeknek 
maradványait több esetben megtaláltuk: faszövetet, 
koporsóka pcsot, koporsóvasalatot, koporsószeget. 
Megfigyelhető volt a fejpárna használata, ill. a holt
test vászonanyaggal való betekerése egyes esetekben. 
Gyakorinak mondható a pénz sírba helyezése. Több 
esetben növényi magvak kerültek elő a sírokból, ill. 
néhány esetben állatcsontok is (pl.: két lefejezett szár
nyas). A tárgyi, fó1eg ruházathoz köthető mellékletek 
közül nagy számban kerültek elő az aranyozott ezüst 
préselt lemezveretek, ill. a kunok emlékanyagaként 
számon tartott feliratos, öntött, kerek övcsatok, vala
mint a felhúzott lemezgömbös fülbevalók, gyönggyel 
varrott tarsolyok. Az ékszerek szintén nagy száma kü
lönösen az ezüstgyűrűkben mutatkozik meg leginkább, 
melyek közül jobbára monogramos, kerek, lemezfejes, 
pánt-, ill. huzalgy(ír(ík kerültek elő. Övveretek közül 
egy esetben találtunk csontból készültet, a többi kerek, 
vagy négyzetes lemezveret volt. A templom körüli te
metóbe, bizonyítható módon, a 16.  sz. első harmadában 
temetkeztek utoljára. 

A fenti különbségek alapján jól kimutatható, hogy 
a három temető egymásnak folytatásai, sőt bizonyos 
időszakokban kortársai is. Elsó'ként a kora Árpád-kori 
köznépi alaplakosság egyenes sírsorokból álló temetője 
(1 .  temető) létesült, esetleg még a 10. sz. utolsó évtize
deiben, amelyet aztán - miközben még használták -
átalakítottak egy templom körüli temetővé (2. temető). 
E vélhetően a 13 .  századig működő temetőt „örökölték 
meg" a betelepített kunok, akik a templomot megerő
dítették, és ezáltal lesz(íkítették a temető területét (3. 
temető). A kunok fokozatos asszimilációja után (a leg
késó'bbre keltezhető sírok leletanyaga már nem mutat 
kun sajátosságokat) pedig úgy t(ínik, a 15-16. századra 
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újra „elmagyarosodik" a temető és újra kiterjed a feltöl
tött erődárok területére is. 

A késő középkori/kora újkori temető 

Kis, önálló, 22 keresztény rítusú temetkezést tartalmazó, 
soros temető a középkori temetőktó1 K-re. A leletanyag 
sajnos komolyabb sz(íkítést nem enged meg a keltezés
ben (16-19. sz.), de mindenesetre figyelemre méltó, 
hogy az egyik temetkezésbó1 előkerült csizma sarokvasa
latok pontos analógiáit Kaposvár melló1 ismerjük egy tö
rök kori rác temetóbó1. Ez szépen egybe vág azzal, hogy 
Perkáta újratelepítését ismerten rácokkal végezték el. 

A középkori falu 

A középkori falu legkorábbi része a templom és temető 
területétó1 K-re alakult ki. Ezen a részen az Árpád-kori 
kerámia leletanyag mellett a 8. sz. vége-1 1 .  sz. közé 
keltezhető kerámiatöredékek is előkerültek. Ennek a 
kerámiának - a keltezés ismert nehézségei mellett is - az 
a jelentősége, hogy valószínűleg ide lokalizálható a soros 
temetó'kbe temetkező népesség első települési magja. 
Innentó1 K-i irányba, szinte a feltárás K-i végéig tisztán 
Árpád-kori leletanyaggal lehet keltezni a régészeti je
lenségeket. Ugyanez jellemző a templom kerítőárkaitól 
É-ra és Ny-ra feltárt középkori jelenségeknél is. A falu 
képe egységes. Ritka kivétellel ÉK-DNy tájolású, téglalap 
alakú telkekbó1 álló települési rendszer azonosítható. 
A telkek méretét nem tudjuk, de egy parcella szinte 
teljes egészében a feltárt területre esett, amely cca. 150 
nöl méretű. A telkeket árkok határolták, amelyek egy 
része egyben a csapadék elvezetésére is szolgált. A telek
határok egy 2-3 m széles sávban „mozogtak", ugyanis a 
határoló árkokat többször (akár 4-5-ször) újraásták, de 
nem teljesen ugyanott, csupán ugyanabban az irányban. 
Egy-egy telken 4-5 földbe mélyített épület állt. Ezek 
egykorúsága kérdéses, de a beló1ük eló'került leletanyag 
tételes kiértékeléséig még nem kizárható. Középkori cö
löpszerkezetes épület mindössze egyetlen ismert, amely 
ráadásul ráépült egy korábbi telekhatároló árokra. Funk
cióját meghatározni nem volt lehetséges, mivel az épület 
használatához köthető jelenség és leletanyag nem került 
elő beló1e. A telkeken álló épületeket, túlnyomórészt, 
kis földbe mélyített „lakóházaknak" azonosíthatjuk. 
Általában az épület É-i oldalán, valamelyik sarokban, 
kis, kerek kemencék voltak. Ezekkel szemközt az épü
letekbó1 sekély, rövid árokszer(í jelenségek futottak ki. 
Rendszerint a kemencéhez tartozó szeleló'knek szokás 
ezeket meghatározni. Erre bizonyítékot nem találtunk, 
de volt több olyan eset is, hogy kővel-agyaggal „lefalaz
ták" az épület feló1. A házak között kerek gabonatároló 
vermek voltak, néhány esetben tüzelés nyomával, amely 
legfeljebb egyfajta fertőtlenítésnek tekinthető, mivel 
teljesen átégett falú nem volt köztük. 

Ipari tevékenységnek kevés nyoma került elő. Vi
szonylag sok épület aljában lehetetett „karólyukakat" 
megfigyelni. Ezekben rendszer nem volt. Egyaránt 
meghatározhatók székláb, szövőszékláb lenyomatoknak 

is. Több esetben annyira sűr(íen voltak, hogy esetleg 
fapadló alá levert és azt tartó rövid karóknak is meg 
lehet határozni. Ennek néhány esetben ellent mond, 
hogy áttörik az adott esetben megfigyelhető döngölt/ 
letaposott „padlót". Egy másodlagosan szeméttárolónak 
alkalmazott gabonatároló verembó1 kerültek elő csont
faragványok és vaseszközök, amelyek alapján a telken 
éló'k csontfaragással foglalkozhattak. Egy másik telken, 
egy eredetileg lakóháznak használt épületet alakítottak át 
fazekasműhellyé, ill. annak az égető kemencéjévé. Kife
jezetten 2 kemence számára készült egy másik épület, de 
kemencéi kerámiaégetésre nem voltak alkalmasak, inkább 
egyfajta „nyári konyhának" tekinthetjük. Ilyen „nyári 
konyha", ill. inkább a néprajzból ismert „pásztorszállások
ra" emlékeztető jelenségekből (1 kemence és legfeljebb 1 
ember leülésére elegendő méretű tér) több is került elő a 
falu K-i szélén, ahol lakóépületek már nem voltak, viszont 
karámokra emlékeztető, körbeárkolt területek igen. Ez a 
terület leletanyagban már igen szegényes volt, így, bár 
többnyire Árpád-kori kerámiatöredékek kerültek elő, 
mégis valószínűnek tűnik, hogy itt helyezkedhetett el a 
késő középkori temetóböz tartozó település, amelynek a 
szélén maga a temető is volt. Ipari tevékenységre utal 
még az a kis mennyiségű vas- és bronz- vagy üvegsalak is, 
amely elszórtan került elő a település területén. 

Az Árpád-kor és a késő középkor között (14-16. 
sz. első harmada) a templomtól Ny-ra, helyezkedett el 
a falu. Itt a domboldalon földfelszíni, sárral tapasztott 
falú/mennyezet(í hosszú házak találhatók, amelyek 
kivétel nélkül leégtek (feltárásukat 2011-re tervezzük). 

A kelta település 

14-16. századi középkori falurész alatt és a bronzkori te
lepülés felett egy tisztán La-Tene település maradványai 
kerültek elő. Eddig három földbe mélyített épületet sike
rült azonosítani, szinte teljesen a patakpartnál, amelyek 
rövidebb oldalukkal fordultak a patak felé. A domboldal 
mindent elfedő eróziójának köszönhetően az egyik 
esetében a korabeli külső járószint is azonosítható volt. 

A késő bronzkori település és temető 

A középkori jelenségek alatt egy egyelőre késő bronzko
rinak meghatározott település jelenségei valamint egy ve
gyes rítusú temető sírjai kerültek elő. A települési jelensé
gek a középkori soros rendezés(í temető alatt kezdődően 
lehúzódtak egészen a patak partjáig, sőt valószínűleg a 
Homokbánya lelóbelyen feltárt bronzkori jelenségekkel 
együtt értelmezendó'k. Közöttük, egy kivétellel, csupán 
árkok és nagyméret(í, kerek tárolóvermek(?) voltak. 
A kivételt egy döngölt padló képezte, amely a jelenlegi 
felszíntó1 mindössze 30 cm mélységben feküdt és a hozzá 
tartozó épület további részeit nem lehetett azonosítani. 
A település patak parti részén már grafitos kerámia is 
vegyült a bronzkori kerámiához (ugyanazon jelenség
bó1!) ,  így a vaskori átmenet, lehetőségét is szem előtt kell 
tartani. A sfüűn, slírűbben lakott részek egyértelműen 
a 14-16. századi (feltárás alatt lévó') falurész alá estek. 
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Az eddig 24 sírból álló, mintegy 200 m hosszan el
nyúló temetóben a korhasztásos sírokban eltemetettek 
feje D-i irányban volt, néhány esetben kerámia mellékle
tet kaptak, de többnyire csupán bronzt(ít, spiráltekercset 
vagy valamilyen egyelőre nem azonosított bronz tárgyat. 
Az urnás temetkezésekben többnyire elhelyezték a 
hamvakat és egy esetben bronztárgyakat is. A temetóben 
csoportokat, sorokat, vagy bármilyen rendszert felfedezni 
nem lehetett, de ezt okozhatja a középkori falu is, amely 
valószínűleg sok temetkezést bolygatott, megsemmisí
tett, sőt arra is van példa, hogy a középkorban egy árok 
ásása során ráakadtak az elhunytra és megbolygatták. 

A temető és a település egyértelm(íen elkülönült 
egymástól, a kettő között legalább 100 m leletmentes 
sáv húzódott. 

Konzulens: dr. Hatházi Gábor, Stibrányi Máté. 
Munkatársak: Dávid Áron, Ács Zsófia, Mesterházy 

Gábor, Szalai Tamás, Kovács Katalin, Nagyné Hodik 
Mónika, Dobozi Ágnes, Nemes György, Hetesi Szilvia, 
Czifra Szabolcs, Nagy Nándor, Szilágyi Magdolna ré
gészek; Rechner Balázs, Sas Alexandra, Szabó Gergely, 
Varjaskéri Máté, Zsiga Zsolt, Gere Natália, Kevevári 
Zsolt, Benke András, Boromissza János, Grósz Dóra, 
Nagy Gábor, Gelencsér Ákos, Vámos Balázs, Fodor Pé
ter, Nagy Ferenc, Tóth Gusztáv, Eleki Nándor, Szamek 
Zsanett, Czékus István, Grósz Edit, Vígh Anita, Juhász 
László régésztechnikusok. 

3 9 1 .  Perkáta határa 
(Fejér megye) B, Ró 

KOVÁCS LORÁND ÜLIVÉR 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

Perkátán a Forrás-dűlóben lévő középső bronzkori 
föld vártól D-re elhelyezkedő horizontális telepet sikerült 
azonosítani (KÖH 41210), ezenkívül 7 korábban isme
retlen lelóbelyet találtunk. Egy késő bronzkori lelóbely 
a Forrás-dűlóben, a földvártól K-re található (Forrás
dűlő II„ KÖH 74057). A Cikolai-vízfolyás két partján 
egymással szemben elhelyezkedő két nagy kiterjedésű 
római lelóbelyet emeljük még ki: Kis-Perkáta-dűlő I. és 
II. (KÖH 74063, 74065) . 

392. Perkáta határa 
(Fejér megye) B 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

Faluhelyi-dú'lő (KÖH 22113): A földvárat a korábbi évek
ben Kulcsár Mihály ismerte fel. Perkáta község utolsó, 
ÉNy-ra tartó egyenes utcájától K-re kb. 200 m-re van a 
kétrészes bronzkori földvár. 2010. május 7-én feleségem 

segítségével mértem fel. Az É-i, kisebbik várrész a sűrű 
erdő miatt járhatatlan, ezt csak nagyjából sikerült felmérni. 

Forrásvölgyi-dűlő (KÖH 41210) :  A földvárat a koráb
bi években Kulcsár Mihály ismerte fel. Perkáta község 
ÉNy-i végétó1 ÉK-re 2,8 km-re van a kétrészes bronzkori 
földvár egy ÉNy irányú, összekeskenyedő hegynyelven. 

Munkatársak: Merkl Máté, Jakab József és Szabó 
Tibor. 

393.  Pécs, belváros 
(KÖH 708Li7 )  
(Baranya megye) Ró, Kö, Tö 

NOVÁKI GYULA 

Az Európa Kulturális Fővárosa program keretében a 
feltáró munkák nagy részét sikerült 2009-ben lezárni, 
így 2010-re elsősorban régészeti szakfelügyeleti felada
taink maradtak. Ebben az évben a látványos új épületek 
mellett elsősorban a pécsi közterek megújítása folyt, 
több, egymástól független helyszínen. A március-áp
rilis folyamán végzett megfigyelések során sok esetben 
egyáltalán nem került elő régészeti jelenség. 

A Káptalan u. 4. sz. (KÖH 26877) alatti területen, 
annak DK-i sarkában egy É-D-i falszakasz került elő, 
ami egy középkori épület ÉK-i sarkát képezi. Az É-D-i 
irányú falszakasz mérhető hossza kb. 5 m, szélessége 
80 cm; a Ny-i falszakasz hossza 60, szélessége 80 cm; 
mérhető magassága 80 cm. 

A Tettyén (KÖH 28735) azonban sikerült egy malom
részletet, vélhetó1eg egy papírmalom részét megtalálni. 
A kutatott területen egy keskeny, kóbó1 és téglából épített 
csatornát találtunk. A leletek az újkorra datálták az épü
letrészletet, így az beleillik a pécsi leírásokba, miszerint 
azon a helyen malmok álltak egykor. A tettyei romoktól 
Ny-ra sikerült feltárni a forrásokban szereplő lőporto
rony egy részét, melynek felrobbanása tette tönkre a 
Szathmáry-palotát. Érdekessége, hogy a feltárt részek 
gerendavázas kőfalak voltak. A jelenségek nem kerültek 
bemutatásra, geotextillel ellátva visszatemették ó'ket. 

A Széchenyi téren (KÖH 28726) középkori és római 
kori leletek is eló'keriiltek a szakfelügyelet során, de erősen 
roncsolt állapotban, néhol teljesen értelmezhetetlenül. 

Az Irgalmasok utcájában (KÖH 24577) eló'került 
az É-D irányú középkori út részlete, amely korábbi 
munkák során már ismertté vált. 

A 48-as téren (KÖH 39482) sikerült a már ismert 
török temetőnek 4 újabb sírját feltárni, délebbre az eddig 
eló'került síroktól és jelentősen, kb. 2 m-rel mélyebben 
azoknál. 

39Li.  Pécs, Hunyadi utca 1 .  
(KÖH 72505)  
(Baranya megye) 1 

ÜRBÁN GÁBOR 

A vízvezetékárokban eló'került egy K-Ny irányú csont
váz, melyet a markoló félig elvitt. 2010. március 31-én 
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leletmentés keretében kibontottuk és dokumentáltuk 
a melléklet nélküli vázat. Koponyájának nagy része, a 
bal kar és az alsó lábszárak már nem voltak a helyükön. 
A jobb felkar 1 0  cm-rel magasabban volt, mint a test 
csontjai, ebbó1 következó1eg valószínűleg nem koporsó
ba temették. Melléklet nem volt, a váz mellett 2 kisdarab 
vas és egy kerámiatöredék volt szórványként. 

395 .  Pécs, Irgalmasok utcája 2Li. 
( KÖH 69759) 
( Baranya megye) Kö? 

GÁBOR ÜLIVÉR 

2010 tavaszán az utca legalján, a 24. sz. ház előtt gyen
ge kötésű alapfal egy része került elő, mely az optikai 
vezeték árkának ásása során megsérült, míg más részét 
már a korábbi közm(ívek bolygatták. A nyitott árokban 
a fal egyetlen lehetséges szélét tudtuk csak megfogni, 
de lehet, hogy az is korábbi közműárok nyomvonala. 
Valószín(íleg a középkori Pécs város 19. században le
bontott, négyzetes alaprajzú D-i kapuja (Siklósi-kapu) 
alapjának egy részlete került elő. 

396.  Pécs, Janus Pannonius utca 1 0. 
( KÖH 26872)  
( Baranya megye) Ró, Kö, Tö 

GÁBOR ÜLIVÉR 

A telken egy új vendéglátóipari egységet kívántak 
nyitni, a telek É-i részén, lényegében a korábbi épület 
helyén, egy pilléralapokon álló épületet emelni. Az 
építési munkálatok 2010. június 29. és augusztus 25. 
közti időszakban a Janus Pannonius Múzeum régészeti 
megfigyelése mellett zajlottak. 

A terület Sopianae késő római É-i temetőjének és 
a középkori városnak a területére esik. Római sírokkal, 
sírépítményekkel, középkori épületmaradványokkal, 
településhez kapcsolódó egyéb jelenségekkel lehetett 
előzetesen számolni. A területen korábban régészeti 
kutatás nem folyt. A telket D-ró1 Qanus Pannonius 
u.) és nyugatról (Káptalan u.) téglából és kóbó1 épített 
támfal határolja. A Rózsakert területén a talajszint, 
az azt D-ró1 határoló Janus Pannonius utca szintjéhez 
képest kb. 2-4 m-rel magasabban van. A támfalak és a 
szintkülönbségek alapján előzetesen azt lehetett várni, 
hogy a területen vastag újkori-modern feltöltés van és 
a tervezett építkezés régészeti rétegeket és objektumo
kat nem is érint igazán. Meglepetésre nem jelentkezett 
a vastag feltöltés, jelentősebb feltöltéssel csak a D-i és 
Ny-i támfal közvetlen környezetében lehet számolni. 

A terület rétegviszonyait tisztázandó ástunk egy 
É-D irányú kutatóárkot is a régészeti felügyelet kereté
ben. Az árok helyét a telek K-i felében, az első eló'került 
római téglasír vonalában jelöltük ki. Északról indulva 
három szakaszban ástuk ki a 2 m széles árkot. Ezzel 
a módszerrel az árok vonalában É-D irányban 51 m 
hosszú telekterületbó1 31,5 m hosszú szakaszt kutattunk. 

Északi irányban az építkezés, D-ró1 pedig az itt álló fák 
miatt kellett lerövidíteni az árok hosszát. 

A megfigyelés során 21 objektumot számoztunk be, 
ebbó1 5 a kutatóárokban, 1 6  pedig az építkezés terüle
tén jelentkezett. Sopianae késő római É-i temetőjébó1 
eló'került 6 téglasír és egy temetői épület részlete, amely 
egy újabb cella trichora; a középkor-hódoltság kor 
időszakából pedig egy kőfal és 9 gödör; az egyik gödör 
kora bizonytalan. 

A megfigyelés során eló'került egy 1 ,25 m vastag, 
Ny-i irányban íves falszakasz, amelyet kívülró1 vaskos, 
négyzet alaprajzú pillérek támasztottak meg. A megta
lált jelenséget egy nagyobb temetői épület Ny-i apszisa
ként azonosítottuk. Helyzete alapján egy háromapszisos 
temetői épületnek, egy cella trichorának határoztuk 
meg. Az épület területén Bertók Gábor georadaros fel
mérést végzett, ami szintén valószínűsített egy vaskos 
falakkal felépített cella trichorát, amelynek a D-i oldalát 
narthex zárhatta. A radarozás alapján középkori falat is 
feltételezhettün k. 

A felfedezett épület a folyamatban lévő beruházás 
területén kívül esett, ezért a feltárást a Janus Pannonius 
Múzeum tervásatás keretében végezte, saját pénzügyi 
finanszírozásban. Ez a kutatás szeptember 15. és no
vember 30. között folyt, 1 70 m2-re terjedt ki, amelybó1 
132,5 m2 teljesen feltárt, a maradék 37,5 m2 pedig csak 
részlegesen kutatott. 

A feltárás során beigazolódtak előzetes feltétele
zéseink: a Rózsakert területén eló'került Sopianae É-i 
temetőjének második, késő római kori háromapszisos 
temetői épülete. Ezenkívül az épületnél korábbi római 
kori objektumok (cölöplyukak és gödrök) is ismertté 
váltak. A középkor időszakából egy kőfalazatú lakó
épület maradványai lettek azonosíthatók, a hódoltság 
időszakából pedig különböző gödrök. A feltárás során 
25 objektumot számoztunk be. 

A cella trichora 

A régészeti megfigyelés alatt a Ny-i apszis falának közép
ső szakaszát és a falhoz tartozó két középső támpillért 
tártunk fel 4x2 m nagyságú területen. A tervásatás során 
az egész épület területe nem volt kutatható. A K-i apszist 
a Káptalan u. 8. épület közelsége, statikai okok miatt 
nem lehetett kutatni. Az É-i apszis É-i széle a területen 
folyó építkezés egyik árkának közelsége miatt nem volt 
feltárható. A narthex D-i falának D-i fele a kijelölt szel
vényhatáron kívülre esett. (Az épület D-i kiterjedését 
az ideeső szelvény kijelölésénél csak becsülni tudtuk.) 
Az épület feltárási területre eső részének kutatása sem 
fejeződött be, november végén a télies időjárás miatt 
a munkát félbeszakítottuk. A narthex és az É-i apszis 
területe teljesen feltárt. A Ny-i apszis a külső altalajszin
tig van kiásva. A kápolna négyszögletes központi része 
alatt kripta került elő, melyet a középkorban pinceként 
használtak. A feltárás ennek aljáig haladt előre. 

A cella trichora épülete egy lapos hát DNy-i részére 
épült. Az ásatási terület É-i és D-i vége között mintegy 
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0,5 m-es szintesés figyelhető meg. A D-i (kutatatlan) 
oldala előtt, a mai szintviszonyokból kiindulva, a római 
korban egy mesterséges rézsűt alakíthattak ki. Mivel a 
külső térszín az épület környezetében mind D-i, mind 
Ny-i irányban lejt, az esővíz-elvezetés könnyen megold
ható volt. A hát aljában, a Ny-i oldalon egy vízfolyással 
lehet számolni. (A hódoltság korban ide egy csorgókút 
épült.) Az épület tájolása a terepviszonyokhoz igazodva 
É-D, 7 fokkal Ny-i irányban elfordítva. 

A cella trichora egy földfelszín feletti kápolnából és 
egy föld alatti kriptából áll. 

Kápolna 

Bejárat a D-i oldalon volt (valószín(íleg középen). Köz
ponti tere téglalap alaprajzú (6,30x4,78 m), amelyet 
Ny-ról, É-ról és K-ről egy-egy félkör alaprajzú apszis 
határol. A központi tér D-i oldala nem az oldalsó ap
szisok D-i szárával van egyvonalban, hanem túlnyúlik 
azon. A két oldalsó apszis íve azonos (átmérő: 3,94 m), 
az északabbi ennél nagyobb (átmérő: 4,78 m). A Ny-i 
apszist kívülről négy darab vaskos (-1 ,05xl ,05 m) 
pillér támasztja, így a másik két apszisnál is négy-négy 
támpillérrel lehet számolni. Az északinál kettő helye 
azonosítható volt, a keletinél nem volt kutatható. 
A központi tér D-i oldala elé egy kis előcsarnokot (nar
thex) emeltek (belméret 2,28x4,80 m). A falak vonalá
ban kívülró1 -1,15xl m nagyságú oldalsó támpilléreket 
emeltek. Déli oldalán a sarkokon valószínCísíthetők 
támasztópillérek. 

Az épület falvastagsága a méretéhez viszonyítva 
jelentős, statikai szempontok nem tették volna ezt 
szükségessé. Az apszisok falvastagsága átlagosan 1 ,30 
m, a narthex É-i faláé 1 ,45, az oldalfalaké 1,35 m. (A D-i 
nem volt mérhető.) Az É-i és Ny-i apszis falalapozása 
-1 ,10 m mély. 

Az É-i apszis falazatát a hódoltság kor időszakában 
az alapozás aljáig teljesen kiszedték. A Ny-i apszis 
falazata visszabontott, az altalaj szintje felett 0,2-0,3 
m magasan emelkedik. Északi szárának végét az É-i 
apszissal együtt kiszedték. Az apszis területén, részben 
rombolva annak falát, a hódoltság korban egy gödröt 
ástak. A narthex fala szintén a középkori szintig visz
szabontott. Az épület belső járószintjébó1 nem maradt 
meg semmi. 

Kripta 

A kápolna téglalap alaprajzú központi tere alatt kriptát 
alakítottak ki. Déli oldalát az É-i narthexfal lesüllyesztett 
alapozása képezi, az É-i, K-i és Ny-i oldalon az apszisok 
záródásában emelték a kripta falait. A K-i és É-i oldal 
falvastagsága jelentős: 1,30, ill. 1 ,20 m - a szükségesnél 
jóval vastagabb. A Ny-i oldalon, a K-ihez viszonyítva, 
megfelezték a falvastagságot, az 1,30 m széles sáv Ny-i, 
külső, részére emelték a falat, így a Ny-i apszis vonalá
ban a kripta Ny-i oldala 0,65 m-rel kiugrik az elméleti 
falsíkból. Az É-i falból kiindulva, arra meró1egesen egy 
osztófal(?) 1 m hosszú (kutatható) szakasza került elő. 

Ettó1 Ny-ra az É-i kriptafalat 0,48 m-rel megvastagították 
D-i irányban. 

A kripta területe a középkorban egy kőfalazatú 
lakóépület pincéjének részét képezte. 

Középkori épület 

A római kori cella trichora területén középkori lakóház 
maradványai váltak ismertté. Az épület Ny-i része esik 
a római kori épület területére, két helyiség részlete 
látott napvilágot. A cella trichora falazatát részlegesen 
felhasználták a középkori lakóház építésekor, ami azt 
jelenti, hogy a középkor időszakában még látszottak 
felmenő római kori falak. 

A megtalált É-i helyiség belső járószintje mintegy 
2 m-rel a középkori külső talajszint alatt van, ezért ez 
egy pincehelyiség. A cella trichora kriptájának terüle
tére esik, K-i irányban annál továbbterjed; 5,50x7,20 m 
nagyságú területen volt kutatható. A helyiség létesíté
sekor a kripta K-i és É-i falát a pince aljáig visszabon
tották, az É-i falat alapozásnak használták fel, arra egy 
átlagosan 0,78 m széles falat emeltek. A fal Ny-i vége 
nem maradt meg, de a római fal visszabontásának 
irányából jól látható, hogy nem egyenes, hanem D-i 
irányban megtörik (vagy kanyarodik). A helyiség D-i 
és Ny-i falát nem a római falra, hanem az elé, a kripta 
belső terébe emelték, az építéskor a Ny-i kriptafalat 
kismértékben roncsolták is. Nem érthető, miért nem 
használták fel a római falakat itt az építkezéskor. A fal
vastagság az északitól eltérő, átlagosan 0,56 m. A K-i 
apszis D-i szárának nagy részét szintén elbontották a 
pince létesítésekor. A helyiség járószintjét kemény, 
döngölt agyag képezte. 

A D-i helyiség Ny-i falát a cella trichora narthexének 
visszabontott K-i falára alapozták rá. Északi fala a pin
cehelyiség D-i falának vonalába esik. Belső járószintjén 
döngölt agyag (alapozás?) jelentkezett. 

Az épület valamikor a hódoltság kor időszakában 
pusztult el, leégett. Falait roncsolva, még szintén a 
hódoltság kor időszakában, gödröket ástak a területén. 

397. Pécs, Kis Flórián u tca 1 1 . 
(KÖH 70847) 
(Baranya megye) Kú 

TóTH ISTVÁN ZSOLT 

A 2010. augusztus 1 6-18-án végzett próbaásatás során 
két, egymásra meró1eges árkot húztunk a telken, mely
nek ÉK-i sarkában datáló leletek nélküli falmaradvá
nyokat találtunk. Feltételezésünk szerint a középkor 
folyamán itt a város szegényebb kézm(ívesnegyede volt, 
kőépület nem épült. A török időszakból fennmaradt 
forrás az ún. Kücsük dzsámit a környéken mutatja. 
A kőalap legkorábbra datálható kora tehát a 17 .  század. 
A 2. fázisban a visszabontott alapokra épült felmenő 
fal - melynek csonkja szintén előkerült - viszont már 
mindenképpen újkori jelenség. A felmenő falhoz tarto
zó újkori ház egy helyiségét fogtuk meg, míg a korábbi 
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építmény visszamaradt alapjai legalább kettőre utalnak. 
Kérdés, hogy a két helyiség összeegyeztethető-e az eset
leges dzsámival. Az alapozás mélysége és vastagsága 
megadja, hogy az itt állt legkorábbi épület nem volt 
magas és egy 5-10 m átmérőj(í K-Ny és É-D irányban 
tájolt szögletes belső helyisége lehetett, míg a másik 
helyiség méretei ismeretlenek. 

398. Pécs, Líceum utca 1 5 .  
(KÖH 7673 1 )  
(Baranya megye) Ró, Kö 

GÁBOR ÜLIVÉR 

A 2010. augusztus 16-18-án végzett próbaásatás során 
két kutatóárkot húztunk a telken (17318 hrsz.). Megál
lapítottuk, hogy a középkori városfal alapjainak alja a 
jelenlegi járószint alatt 245 cm mélyen van. Az alapozás 
alatt római kori vízelvezető árok egy szakasza került 
elő, mely ÉNy-DK irányba futott. A további jelenségek 
újkoriaknak bizonyultak. 

GÁBOR ÜLIVÉR 

399. Pécs, Rákóczi út 1 1 . - Eötvös utca 
(KÖH 268 1 5)  
(Baranya megye) Kö 
A Rákóczi út 1 1 .  sz. eló1 indulva a Várady Antal u.-Eöt
vös József u. vonalon 2010. július 16. és augusztus 13 .  
között, több szakaszban elektromos vezetéket fektettek. 
A földmunkákat a BMMI Janus Pannonius Múzeuma 
régészeti megfigyelése mellett végezték. 

Az árok átlagos mélysége 0,7 m körüli volt. A Rákó
czi úton, a 1 1 .  sz. épület előtt, a járda vonalában húzódott 
az árok, itt kevert, bolygatott feltöltésföldet figyeltünk 
meg. A Várady Antal utcában eló'bb a Ny-i oldalon hú
zódó járda vonalában, közvetlenül az épületfal mellett 
haladt az árok, majd az úttestet keresztezve az Eötvös 
utcában folytatódott közvetlenül a középkori városfal 
É-i oldala előtt. A Váradi Antal utcában az elbontott 
városfal alapozása nem került elő sem a járda, sem az 
úttest alatt. Régészeti jelenség csak az Eötvös utcában 
jelentkezett: két kó'ből épített falcsonk, amelyeket a vá
rosfal É-i oldalának építettek neki. A falak felett a mai 
aszfaltburkolatig rétegzetlen kevert, laza köves-téglás 
humuszos feltöltést figyeltünk meg. 

LiOO. Pécs, Rákóczi út 53 .  
(KÖH 75Li2 1 )  
(Baranya megye) Kö 

TóTH ISTVÁN ZSOLT 

2010. április 12.  és június 14. között régészeti megfi
gyelés mellett épületbontásra került sor a telken, amit 
a telken áthaladó középkori városfal tett szükségessé. 
A városfal vonalában álló falról Gere László már koráb
ban megállapította, hogy túlnyomórészt újkori eredetű, 
azt engedtük elbontani. 

A kérdés igazából csak az volt, hogy a falalapozás 
milyen korú. A fal vonalának D-i oldala elé ásott szonda 
alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy a mai 
felszín alatt a telek teljes, közel 1 1  m szélességében 
megvan a középkori városfal kőalapozása. 

Li 0 1 .  Pécs, Szabadság u tca 3 .  
(KÖH 75Li25 )  
(Baranya megye) Ró 

Tóni ISTVÁN ZSOLT 

2010. szeptember 16-21. között régészeti megfigyelést 
folytattunk egy földfelszín alatt kialakítandó mélygarázs 
földmunkáinál. Mivel a telek a római kori város terüle
tén fekszik, elképzelhető, hogy a területen római kori 
épületmaradványokat rejt a föld. A kockázati tényezőket 
csökkentendő a beruházó úgy döntött, hogy talajrada
rozást kér a Janus Pannonius Múzeumtól. A radarozás 
sikere érdekében szükséges volt leszedni az újkori és 
modern feltöltési réteget a területró1. Ezt munkagép 
végezte a felügyeletünk mellett. 

Első lépésben a telek ÉK-i sarkánál kb. 1 x1  m 
nagyságú területen ásattunk egy kisebb szondát az új
kori-modern feltöltődés mértékét megállapítandó: ami 
1,10-1,40 m vastagnak bizonyult. A felszíni köves-téglás 
törmelék alatt mintegy 0,6-0,7 m vastag humuszos
iszapos sötétszürke feltöltődési réteget figyeltünk meg, 
alatta pedig 0,2-0,3 m vastagon sárga, erősen kavicsos 
réteget. A kavicsréteg valószínűleg valami újkori pince 
vagy épületalap ásásakor kitermelt és elterített alta
laj. Alatta újra szürke humuszos-iszapos feltöltődést 
figyeltünk meg, ami a római kor utáni természetes 
feltöltődésként értékelhető. A megnyitott terület DNy-i 
sarkában 0,5x1 m nagyságú területen a markoló segít
ségével megkerestük az altalajszintet (sárga, erősen 
kavicsos réteg). Ez a szint a leszedett szinthez képest 
2,00-2,20 m mélységben jelentkezett. Egészen az alta
lajig a szürke humuszos-iszapos feltöltődést figyeltük 
meg. A sárga altalaj felett kb. 1 m magasságban római 
kori teguladarabok kerültek elő. Habarcsos kőtörmeléket 
egyáltalán nem észleltünk, ami azt sejteti, hogy a kiásott 
gödör környezetében valószínlíleg nem álltak épületek 
a római korban. 

Li02.  Pécs, Üszögpuszta 
(Baranya megye) U, B 

TÓTH ISTVÁN ZSOLT 

A Városföld és Drávaszerdahely között építendő gázve
zeték Pécs irányába vezető leágazása által érintett régé
szeti lelőhelyeken 2010-ben végeztük el a földmunkák 
régészeti megfigyelését. 

Üszögpuszta (I-IT-1 02 lh., KÖI-I 69143): Június 8-12. 
között a 01526/1 és 01537 /8-9 hrsz.-ú ingatlanokon 
819 1112 lehumuszolt területbó1 326 m2 volt régészetileg 
érintett. A kijelölt terület K-i felében objektumot nem 
találtunk, a domboldal felső részén szórtan kisebb göd-
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rök és cölöplyukak, majd sűrűn nagyméretű gödrök 
jelentkeztek. Ezenkívül két kemence vörösre égett sü
tőfelületét találtuk meg. Az előkerült leletanyag alapján 
középső bronzkori, mészbetétes edények népének telepe 
található a területen, melynek 20 objektumát tártuk fel, 
13  gödröt, 4 cölöphelyet, 1 árkot, 2 kemencét. 

Szeptember 28-29-én a 1+700 és 1 +840 km-szel vé
nyek közötti szakaszon, az üszögi úttól és a halastótól 
K-re további 648 m2-bó1 151 m2 bizonyult régészetileg 
pozitívnak. A júniusban feltárt lelőhelyrész objektu
mai egy dombháton sfüűsödtek, ehhez kapcsolódóan 
a leló'helytó1 DK-i irányban, a meredek domboldalban 
észleltünk 4 újabb régészeti jelenséget. Az objektumok 
középső bronzkori leletanyagot tartalmaztak (mész
betétes kerámia kultúrája). Az egyik objektum egy 
nagyméretű, valószínűleg fémolvasztásra használt ke
mence volt, többrétegű, erősen hamus betöltéssel. Bár 
a korábban feltárt és az újabban eló'került objektumok 
között jelentős méretű régészetileg üres terület van, az 
objektumok azonos korszakba sorolható leletanyaga 
miatt egyértelmű, hogy összetartoznak. 

Üszögpuszta II. (HT-181 lh„ KÖH 77415): Szeptem
ber 28-29-én a humuszréteg gépi eltávolítása során több 
régészeti objektumot azonosítottunk, ezért a további 
munkavégzést a nyomvonal 1 +300 és 1 +400 km-szelvé
nyei között leállítottuk. Az üszögi úttól és a halastótól 
K-re, az üszögi völgy felett D-i irányba meredeken 
emelkedő domb tetején, a 435 m2-nyi nyesett területbó1 
régészetileg pozitív 271 m2 volt. Öt régészeti objektumot 
sikerült feltárnunk. A szemetesgödrökbó1 középső neo
litikumra datálható leletanyag került elő (DVK). 

Munkatársak: Birkás Péter, Linzembold Csongor, 
Nagy Norbert, Vadas Lívia régésztechnikusok. 

BOLDOG ZOLTÁN - VOICSEK VANDA - LIGNER JÁCINT 

403. Pécs, Várady Antal utca 1 0. 
(KÖH 28756)  
(Baranya megye) Ró 
2010. december 8-16. között a BMMI Janus Pannonius 
Múzeuma próbaásatást végzett a beépíteni tervezett 
telken. Az építkezés a régészeti rétegeket várhatóan 
nem érintette, ugyanis az épületek síkalapozást kaptak, 
mélygarázs pedig nem készült. Kettő kutatóárokkal 100 
m2-t vizsgáltunk, aminek elsődleges célja a rétegviszo
nyok tisztázása volt. Ténylegesen 76 m2-t tártunk fel. 

A terület a Mecsek lábánál egy természetes völgy 
végében terül el, így előzetesen jelentős vastagságú 
természetes feltöltődésre lehetett számítani. Az I. árok 
K-Ny, a II. É-D irányú volt. Római kori épített emlék 
nem került elő, a terület a 4. sz. elején fallal körbekerített 
városrészen kívülre, attól Ny-ra, esik. A telek a középkori 
város területén helyezkedik el, annak DNy-i szélére esik. 
Középkori épített járószintet sem találtunk, nem is volt 
várható, a terület a középkor során beépítetlen volt, 
kertként funkcionált. Régészeti objektumként egyetlen 
gödröt határoztunk meg, amely a római kori felszín-

ró1 indult. A római kor utáni feltöltődésbó1 néhány 
római kori cserépdarabot, tegulát és egy állatcsontot 
gyűjtöttünk. 

404. Pécsudvard, Kis-Cser 
(KÖH 691 2 1 )  
(Baranya megye) U 

TóTH ISTVÁN ZSOLT 

A HT-84 jellí leló'hely feltárását 2010. május 13.  és június 
8. között végeztük el. A régészeti kutatást a Városföld 
és Drávaszerdahely között építendő gázvezeték tette 
szükségessé. A nyomvonalban lehumuszolt 981 m2-bó1 
276 m2 volt régészeti objektumokkal fedett. 

A leló'hcly Pécsudvard és Egerág között, egy É-D 
irányú, magasabb domb tetején helyezkedik el, nagyjá
ból egy szintben levő, lapos dombtetőn. A dombtetőn a 
gázvezeték vonalával párhuzamosan, de azt nem érintve 
ÉNy felé enyhe emelkedő kezdődik. A területen a hu
musz vastagsága változó, 70-150 cm. A vezeték vonalát 
egy földút metszi, ettó1 É-ra teljes szélességben (7 m) 
kezdtük a humuszolást, majd mivel 20 m hosszan sem
milyen régészeti jelenség nem került elő, szondázásra 
váltottunk. A szelvénynek a földúttól D-re eső felén is 
ugyanígy jártunk el. A szelvény É-i végében objektumo
kat találtunk, de azt követően 20 m hosszan folytatott 
munka során negatívnak bizonyult. 

Az eló'került 8 őskori objektumból 7 gödör, 1 átégett 
felületű tűzrakó hely, vagy platni. A szelvény É-i vé
gében 5, a D-i végében 3 objektum volt, bár mindegyik 
őskori, a közöttük levő 230 m hosszú területen egyál
talán nem voltak régészeti jelenségek. Az objektumok 
leletanyaga kevés, csak kerámia és állatcsont. 

Július 21-24. között elvégeztük a gázvezeték-épí
tés régészeti megfigyelését. A nyomvonal 175+250 és 
175+950 km-szelvényei között további 535 m2-t találtunk 
régészetileg pozitívnak. A korábban feltárt leló'helyrész
hez kapcsolódóan csekély számban ugyan, de a leló'hely
tó1 mindkét irányban jelentkeztek még objektumok. 
Ezek kivétel nélkül hulladéktároló gödrök voltak, és a 
korábbi feltárás során azonosított neolit leletanyagot 
tartalmazták, azon belül is a lengyeli kultúra anyagát. 
Ez alapján tehát az itt feltárt jelenségek egyértelműen 
a HT-84 leló'helyhez tartoznak. 

Munkatársak: Boldog Zoltán régész, Vadas Lívia, 
Fenyvesi Anita régésztechnikusok. 

405. Pécsvárad, vár 
(KÖH 2 5027) 
(Baranya megye) Kö 

LIGNER JÁCINT 

1970-ben a várfalak D-i részét Kiss Attila ásatása érin
tette, részben feltárta a DNy-i torony várfalon belüli 
néhány részletét. Azt, hogy a vár DNy-i sarkánál egy 
„U" alaprajzú torony alapfalai rejtőznek, már koráb
ban is lehetett tudni. 2004-ben Bodó Balázs és Orosz 

330 
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Krisztina végeztek itt rövid régészeti feltárást: a DNy-i 
toronymaradványnál statikai okokból csupán a felső hu
muszréteget tisztítOtták le néhány helyen annyira, hogy 
a falakat fel lehessen mérni, így a torony kiterjedése 
hozzávetó1egesen megállapíthatóvá vált. A különböző 
idó'ben végzett beavatkozások (helyreállítások, terep
rendezések) során az addig felszín fölötti maradványok 
lepusztultak, ill. eltakarásra kerültek. 

A DNy-i sarkon a várfal elfalazása 2006 tavaszán 
kiomlott. Az álló falak statikai biztosítására és a fal 
javítására 2010 késő őszén kerülhetett sor úgy, hogy a 
t0rony részbeni felmagasítása egyúttal támpillérként 
tudná megtámasztani a várfal nyílás melletti sarkait. 

Az építési földmunkákat 2010. október 25. és 
november 3. között régészeti megfigyelésünk mellett 
végezték. A felmenő falak ingatag részleteinek bizt0sí
tásával a leomlott D-i várfal köveit összegyűjtöttük, a 
törmeléket lebontottuk, ezt követően a torony falma
radványát letisztítottuk, pontos alaprajzát, ill. építészeti 
kialakítását meghatároztuk. A falkorona több helyen 
közvetlenül a felszín alatt jelentkezett, a jelentősen le
pusztult torony fala scarpával rendelkezett, azaz kívülró1 
rézsűsen lett kialakítva. A rézs(í pontos meghatározása 
alapvető feltétele bármiféle további ráfalazásnak. Azt 
nem lehetett bizonyítani, hogy a torony - legalábbis az 
alsó szinten, ahogy azt a korábbi kutatások feltételezték 
- eredetileg nyitott lett volna. 

A D-i várfal előtti metszetben, a torony várfalon be
lül eső részénél a külső falkorona síkjáig megfigyelhettük 
a vár D-i részén máshol is tapasztalt jelentős mértékű 
feltöltést. A torony formájának, pontos alaprajzának 
meghatározásán kívül nem volt lehetőségünk sem az 
építés, sem a pusztulás korának meghatározására. Nem 
volt lehetőség a D-i várfalon belül a toronytól K-re eső 
részen szondát nyitni a várfal alsóbb részeinek megis
merésére sem. Bodó Balázs szerint, ha korai épületma
radványokkal nem is, de 1 1 -12. századi rétegekkel bi
zonyosan számolhatunk ezen a területen. A pécsváradi 
kolostor és vele együtt feltételezhetően az erődítések 
legnagyobb átépítése, egy pápai búcsú engedély tanúsága 
szerint, 1491 körül zajlott. Kérdéses azonban, hogy ez 
pontosan mire is terjedt ki. A középkori kolostor ut0lsó, 
reneszánsz stílusú átépítése a 16. sz. harmincas éveiben 
történhetett. Az eddigi kutatások alapján jelenleg lehe
tetlen eldönteni, hogy a torony és a környező várfalak 
a fenti két időszak közül melyikben épültek. 

A tOrony alapfalai mentén talált feltöltésben 15. 
századi kerámiatöredékek, a leomlott fal kövei között, 
beépített, másodlagosan felhasznált faragott kövek: ab
lakbéllet, oszlop- és tagolt bordatöredékek kerültek elő. 

NAGY ERZSÉBET 

Li06. Péteri határa 
(Pest megye) Ő, U, B, Sza, A, Á 
Péteri község településrendezési eszközeinek módosítá
sához örökségvédelmi hatásvizsgálat készült. A régészeti 

szakági munkarészt megalapozó adatgyűjtés és a 2010. 
március 27-én végzett bejárás célja kizárólag a már 
ismert leló'helyek állapotfelmérése és a még nyilvántar
tásba nem vett leló'helyek lokalizálása, kiterjedésének 
meghatározása volt. Leletet nem gyűjtöttem. 

Horgásztanya (KÖH 77513): A község belterületé
nek DK-i peremén a Halas-tó melletti horgásztanya és 
a Péteri-Monor összekötő út által közrefogott szántón, 
a felszínen intenzíven jelentkező szarmata település 
lokalizálható. 

Kertek alja (KÖH 775 1 1) :  A leló'hely a településtó1 
D-re, a Halas-tó ÉNy-i partján, a belterületi kertek végé
ben található, Ny-ról vízmű és nádas, D-ró1, DK-ró1 a 
halastó és nádas, É-ról ÉK-ró1 lakóingatlanok határolják. 
A megművelt kertekben és az alattuk elterülő szántón 
szarmata leletek gyűjthetó'k. A leló'hely valószínűleg a 
sporttelep területére is kiterjed. 

Parlagi-földek 1. (KÖH 77507): A község külterüle
tén, a településtó1 D-re, egy őskori vízfolyás mederka
nyarulatában lapos domb emelkedik. A domb É-i végét 
DNy-ÉK irányban vágott csatorna szeli át. A vízmentes 
kiemelkedésen csekély felszíni intenzitású újkőkori 
telepnyom lokalizálható. A leló'hely ÉNy feló1 a Péteri 
bekötőútról leágazó, fasorral szegélyezett földúton, majd 
a csat0rna K-i oldalán D felé fordulva közelíthető meg. 

Parlagi-földek 2. (KÖH 77509): A leló'hely a telepü
léstó1 D-re, a Halas-tó DNy-i partján, laposan elnyúló 
szántókon található; Ny-ról a péteri bekötőút, É-ról a 
halastó és nádas, K-ró1 a zártkerti övezet előterében 
kanyarodó csatorna, DNy-ról fasorral szegélyezett földút 
határolja. A területet őskori vízjárás medre tagolja, és 
ennek megfelelően a magasabban fekvő részeken nö
vekszik, míg a vizenyősebb részeken csökken a kelta és 
szarmata település leleteinek intenzitása. 

Péteri 1 .  lh. (KÖH 65994): A község belterületé
nek ÉK-i peremén, a temetővel és a vasipari teleppel 
szemben lapos dombhát emelkedik. Korábban ezen a 
területen Árpád-kori telepnyomra utaló jelenségeket 
dokumentáltak, de a jelen munkához kapcsolódó hely
színi szemle alkalmával, a sarjadó gabonában régészeti 
leletet nem lehetett megfigyelni. 

Péteri 3. lh. (KÖH 57218): A község külterületén, a 
településtó1 D-re, Monor közigazgatási határánál DNy
ÉK irányban csatorna fut. Ennek létesítésekor hosszan 
elnyúló lapos dombot vágtak át, amelynek Monor feló1i 
oldalán háromszögelési pont van. Itt a csatorna mind
két oldalán őskori, szarmata településre utaló leletek 
gyűjthetó'k. 

Péteri 4. lh. (KÖH 572 1 9) :  A lelőhely a község 
zártkerti területén, településtől D-re, a Halas-tó D-i 
partján laposan elnyúló dombon található. Ez a terület 
hétvégi házakkal, nyaralókkal javarészt már beépített, 
ezért a felszíni leló'hely-lokalizáció csak korlátozottan 
lehetséges. A nagy kiterjedésű őskori, késő bronzkori, 
szarmata és avar kori régészeti leló'hely Monor közigaz
gatási területére is átnyúlik, ahol a szántásban jelentős 
leletszóródás figyelhető meg. 
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Péteri 5. lh. (KÖII 57220): Őskori, szarmata telcp
nyom. Leírása Péteri 3. sz. leló11elyével megegyezik. 

Li07. Pétfürdő, Kikeri-tói-gát 
(KÖH 8867) 
(Veszprém megye) Kö 

TANKÓ KÁROLY 

A 8. sz. út 31+700-39+600 km-sz. közti szakaszán a te
repbejárást 2010. május 6-án végeztem. A nyomvonal 
szinte teljes egészében elfedett (gyep, legelő, erdő) mel
léke nem volt alkalmas terepi kutatásra. A már ismert 
és nyilvántartott régészeti lelóbelyek (4) azonosítása is 
csupán egy alkalommal hozott eredményt. A fokozottan 
védett lelóbelyen található középkori gát néhány köve 
megfigyelhető volt az út alatt átvezetett Péti-víz csator
naboltozatának kváderkövei között. 

A bejárás során leletanyagot nem találtam. 

Li08. Pilisvörösvár, Osztott-földek 
(MRT 7. k. 2 1 /3 lh„ KÖH 1 1 1 9 1 )  
(Pest megye) Ró 

FEKETE CSANÁD 

2010 októberében szántás során római kó1áda sír fedő
lapjait bolygatták meg Pilisvörösváron, a Határréti-patak 
DNy-i partján. A leletmentés alkalmával előkerült egy 
késő római, DK-ÉNy tájolású kó1ádasír (teteje a fel
színtől 30-40 cm mélységben). A sír fedó1apját és két 
hosszanti oldalát nagy, faragott kövek alkották (felirat 
egyiken sem volt), keskenyebbik végében és az alján te
gulákat találtunk. A sírban többszörös utántemetkezést 
állapíthattunk meg. Összesen négy egyénnek a csont
váza került elő, némelyik töredékesen és összedobálva. 
A legalsó női váz nyújtott helyzetben, eredeti helyén fe
küdt (csak a fejét bolygatták), bal karján bronz karperec 
és gyűrű volt. Mellette egy gyermekváz, szintén a feje 
bolygatott. Felül két másik váznak a töredékes csontjai 
kerültek elő. A sírföldben üveg- és kerámiadarabokat 
találtunk. Bontás közben mellette újabb téglasír foltja 
és koponyatöredék látszott 45 cm mélységben (mély
szántás szintje). A római temető valószínlíleg az egész 
domboldalon folytatódik, lenn a patakparton pedig egy 
római villagazdaság felszíni nyomai látszódnak még ma 
is. A szántás során folyamatosan pusztul a lelőhely. 

Munkatárs: Mali Antal restaurátor. 
ÜTIOMÁNYI KATALIN 

Li09. Piricse, Egyesült Erő Tsz-től délre 
( KÖH 7Li 1 1 9) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B? 
A településrendezési munkálatokkal érintett területen 
régészeti terepbejárást végeztünk 2010. április 26-án. 
A szennyvízvezeték nyomvonalát az út mindkét oldalán 
5 m szélességben jártuk be. A Piricse-Encsencs közötti 
szakaszon, noha a Ny-i és K-i oldalon egyaránt kb. 

150-200 m széles területet vizsgáltunk át, összesen egy 
új lelőhelyet sikerült lokalizálnunk. 

A lelőhely a tsz kerítésétől D-re található, K-Ny 
irányú kis magasparton húzódik, „kifli" alakban követve 
a terület természetföldrajzi adottságait. Hossza kb. 33, 
É-D-i szélessége 50-70 m. Területén őskori, feltehetően 
bronzkori cserepeket gylíjtöttünk. 

Munkatársak: Tompa György, Scholtz Róbert Qósa 
András Múzeum). 

MESTER ANDREA 

Li 1 0. Pogány határa 
(Baranya megye) R, Á 
2010. júliusban végeztük a Horvát Tranzit gázvezeték
fektetés földmunkáinak régészeti megfigyelését. 

Halastó alatt (I-IT-164 lh., KÖI-I 74687): Július 26. 
és augusztus 1 1 .  között a humuszréteg gépi eltávolí
tása során több régészeti objektumot azonosítottunk a 
nyomvonal 1 77+800 és 178+250 km-szelvényei között. 
A leló11ely Pogány határában, Szalánta irányába egy 
mély patakvölgy két oldalán helyezkedik el, mindkét 
irányban meredek domboldalban, de a dombtetőre csak 
a pataktól É-ra levő része nyúlik fel. A gázvezeték nyom
vonalában 1803 m2-nyi nyesett területbó1 régészetileg 
pozitív 789 m2 volt. 

A lelóbelyen feltárt 20 objektum nagy része igen 
nagyméretű, és ráadásul néhol jelentős mélység(í is 
volt. Néhány szép méhkas alakú tárolóverem is eló'ke
rült, ezeket valószín(íleg eredetileg sárral tapasztották 
ki, mert az aljukon (és helyenként még az oldalukon 
is) nagy mennyiségű, enyhén átégett tapasztás volt. 
A leletanyag mind a rézkorból, mind az Árpád-korból 
meglehetősen szegényes. 

Irtás (I-IT-158 lh., KÖH 74673) : Július 23. és augusz
tus 13.  között a nyomvonal 178+450 és 178+600 km-szel
vényei között dolgoztunk. A lelóbely Egerág és Szalánta 
között, egy mélyebb patakvölgy fölötti fennsík kezdetén 
található, a fennsík az 58. sz. főúttal párhuzamosan fut. 
A gázvezeték nyomvonalában 626 m2-nyi nyesett terü
letbó1 régészetileg pozitív 319 m2 volt. A lelóbelyen 12 
régészeti objektumot tártunk fel, de az ezekbó1 eló'került 
jellegtelen, rossz minőségCí őskori durva kerámia alapján 
pontosabb kormeghatározás egyelőre nem lehetséges. 

Munkatársak: Vadas Lívia, Fenyvesi Anita, Németh 
Réka régésztechnikusok. 

Li 1 1 .  Pócspetri, Réthát 
(KÖH 5 1 Li 27 )  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) R ,  Sza 

LIGNER JÁCINT 

2010 nyarán az M3 gyorsforgalmi út Nyíregyháza-Vá
sárosnamény közötti szakaszának nyomvonalán, az 
M3-213 lelóbelyen a Nemzeti Örökségvédelmi Központ 
megelőző régészeti feltárást végzett, 10 OOO m2-en. 
A Pócspetritó1 megközclító1eg 3 km-re, É-ra elhelyez-
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kedő leló'hclyen a hatástanulmány alapján szórványos, 
gyér őskori telepnyomokat vártunk. A lelőhelyet a 
Máriakerti (IV /3.)-folyás szeli két részre; a feltárást 
megnehezítette a rendkívül magas talajvíz. 2010-ben 
293 jelenséget tártunk fel. 

A mélyebben fekvő, jelenleg mocsaras, vizenyős 
részen kizárólag rézkori objektumok, föként gödrök mu
tatkoztak. Jellemző a nagy mennyiség(í állatcsont, több 
gödörbó1 került elő őstulok- szarvtöredék. Az előkerült 
kerámiák a késő rézkorra jellemző kannelúrás, bekarcolt 
háló- és pontozott díszítésűek. 

A feltárt szarmata objektumok (föként gödrök) seké
lyek, sok esetben csak a jelenségek alját tudtuk megfogni. 
A terület K-i részén az objektumok elszórtan, azonban 
a Ny-i részen sűrű csoportokban, egymásba ásva jelent
keztek. Itt sok objektumot csak a bontás során tudtunk 
elkülöníteni. Az objektumok többnyire sekélyek, és 
kevés leletanyag származott beló1ük. 

A gödrök mellett négy épület is előkerült. Az 
egyik K-Ny-i irányú, szabályos téglalap alakú, 7,5x4 m 
nagyságú. Egy másik szintén téglalap alakú, ÉK-DNy-i 
irányú, 3,2x2,9 m alapterület(í, Ny-i sarkában kőalapo
zású tűzhellyel. 

A legjelentősebb felfedezés a rézkori objektumok 
környezetében jelentkező szarmata kút. A kút teljes fa
bélelése megőrződött a magas talajvíznek és a mocsaras, 
nedves közegnek köszönhetően. A legfelső gerendákat 
40 cm-es relatív mélységben találtuk. A kút felső része 
négyzet alakban, átlagosan 180 cm hosszúságú és 30-40 
cm átmérőj(í gerendákkal három-négy szintben volt 
kirakva. Ez alatt egy 65x52 cm nagyságú téglalap alakú, 
deszkákból összeácsolt szerkezet került elő. A kút alján 
egy nyers színű edénytöredék feküdt. 

Munkatársak: Cservenákné Kasza Edit, Erdei Krisz
tina, Farkas Gábor technikusok. 

NICKLAS LARSSON - MAJERIK VERA 

ti 1 2 . Pusztadobos, Komlósi-szál lás DNy 
( KÖH 3Li873)  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) R 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2010.  
augusztus 27.  és szeptember 24. között elvégezte az 
M3-83 jelű régészeti leló'hely (0102/27, 0102/30 hrsz.) 
megelőző feltárását. A kutatást az M3 autópálya Nyír
egyháza-Vásárosnamény közötti szakaszának építése 
tette szükségessé. A feltárt terület 2138 m2 volt. 

A leló'hely a településtó1 DK-i irányban helyezkedik 
el, egy É-D-i irányú dombhát É-i végén. Az előzetes 
hatástanulmány alapján, melyet a nyíregyházi Jósa 
András Múzeum készített 1993-ban, egy bronzkori te
lepülésrészlet eló'kerülésére lehetett számítani. 

A leló'helyen 11 ÉNy-DK-i irányú, 2,5 m széles, 
átlagosan 80-120 cm mély kutatóárkot húztunk. Ösz
szesen 8 régészeti jelenség került elő, melyek közül 
4 geológiai jelenségnek bizonyult. Az egyik régészeti 
objektum nagyméretű, amorf, vörös kovárványos ho-

mokka! betöltődött, vélhetó1eg anyagnyerő gödör volt; 
betöltésébó1 díszített rézkori kerámia, valamint egy fél 
orsógomb is eló'került. 

Déli irányban elvégeztük további 2946 m2 terület 
kutatását: csak az őskori kultúrréteg folytatódását figyel
tük meg, amelybó1 továbbra is rézkori kerámiatöredéke
ket gyűjtöttünk. Korábban már átvágtuk a réteget, ami 
azt bizonyította, hogy vélhetó1eg a dombról lecsúszott 
őskori kultúrrétegró1 van szó. Újabb régészeti jelenség 
nem került elő a kibővített területen. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat nyíregyházi irodájában történő elsődleges 
feldolgozás után a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Bernáth László, Reszler József Péter 
technikusok. A geodéziai felmérést a Geoservice Kft. 
végezte. 

ti 1 3 .  Püspökladány, Vasút-dűlő 
(KÖH 590 1 9) 

BERECZ BARBARA 

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, Sza 
A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 2010. 
augusztus 9-13. között elvégezte a leló11ely (075 hrsz.) 
megelőző feltárását. A kutatást a 4. sz. főút megyei 
szakaszának rehabilitációja tette szükségessé. A feltárt 
2138 m2-en 22 régészeti jelenséget találtunk. 

Őskori, de jelenleg pontosabban nem meghatároz
ható leletanyag került elő két objektumból. A kinyitott 
felszín ÉK-i sarkában tártunk fel egy földbe mélyített 
házat és mellette egy méhkas alakú gödröt. Sajnos a 
ház ÉNy-i oldala megsemmisült kábelfektetés során. 
Újkó'kori emlékek voltak egy gödörben; két gödörben 
találtunk szarmata kori cserepet; recens emlékanyag 
volt 5 objektumban. 

A leló'hely régészeti jelenségeire jellemző volt a 
kevés lelet. A feltárt gödrök közül tizenegyet leletanyag 
hiányában nem tudtunk korszakhoz kötni. 

A leletanyag a debreceni Déri Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Fehér Csaba rajzoló, Janka Edvárd 
fényképész. A geodéziai felmérést az Archeodata 1998 
Bt. végezte. 

ti 1 ii .  Rajka , Fáskert 
(KÖH 28695) 
(Győr-Moson-Sopron megye) Á 

D. SZABÓ LÁSZLÓ 

2010. novemberben helyszíni szemlét tartottam a lelő
helyen. 

A Rajka DK-i szélén, a Dunakiliti felé vezető út É-i 
oldalán húzódó dombon terepbejárások, szondázó feltá
rás és régészeti szakfelügyelet során több ízben kerültek 
elő Árpád-kori településmaradványok. A leló11ely teljes 
területe és a környéke lakóterületként szerepel a község 
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településrendezési tervében és már meg is indultak az 
építkezések, a közeljövóben a terület fokozatos beépí
tése várható. A veszélyeztetettség miatt fontossá vált a 
lelóbely - elsősorban K-i irányú - kiterjedésének ponto
sabb lehatárolása. Kiszállásom idején a Fáskert utcától 
K-re lévő új lakóterületet gyomtenger borította, a sara nö
vényzet teljesen eltakarta a talajfelszínt, így érdemi terepi 
megfigyelésre a terület nagy részén nem volt lehetőség. 
Közvetlenül a Fáskert utca K-i oldalán több kerékcsapást 
figyeltem meg, amelyek a már kimért telkekre vezetnek. 
A kitaposott ösvényeket végigjárva szórványosan Árpád
kori és meghatározhatatlan korú cserepeket találtam. 
A lelóbely tehát - a korábbi megfigyelésekkel összhang
ban - kiterjed a Fáskert utca K-i oldalára is. 

Li 1 5 .  Rajka, R-8-tábla 
(KÖH 7Lili03)  
(Győr-Moson-Sopron megye) Á 

TAKÁCS KÁROL y 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

Rajkán a három keresztező lelóbely mellett egy 
korábban ismeretlen Árpád-kori lelóbely azonosítását 
végeztük el. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

Li 1 6. Rábacsécsény, Száras-hely 
(Győr-Moson-Sopron megye) B, Á 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

A Rába É-i oldalán Rábacsécsény határában egy 
korábban ismeretlen nagy kiterjedésa Árpád-kori 
faluhelyet (Száras-hely I., KÖH 74323), és egy kisebb, 
bronzkori és Árpád-kori telepet (Száras-hely II„ KÖJ-1 
74325) azonosítottunk. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

Li 1 7. Rábaszentmihály, Kovács-dűlő 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Kö 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 

jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti leló11elyet azonosítottunk. 

Rábaszentmihály határában a Marcal egykori É-i 
oldalának árterénél, a Kovács-dalóben két, korábban 
ismeretlen őskori és középkori lelőhely került elő 
(Kovács-dűlő I. és 11„ KÖJ-1 743 1 1, 74313). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

Li 1 8. Rezi, vár 
(KÖH 1 1 376) 
(Zala megye) Kk 
2010-ben a Rezi váron a feltárási munkálatokat március 
16. és április 30. közt folytattuk, ezúttal a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat megbízásából. Az idei 
ásatás a vár kapuszorosát, a várárkot, valamint a D-i 
várárok külső D-i felének egy részét érintette. A terü
leten két szelvényrendszert nyitottunk, amelyekben 55 
statigráfiai egységet figyeltünk meg. 

A vár kapuszorosát egy - a kapuszoros tengelyében 
nyitott - szelvénnyel vágtuk át. A szelvény É-i felében, a 
kapuszoros és várudvar találkozásánál a DNy-i kaputo
rony és kapuszoros mögött elhelyezkedő farkasverem 
betöltésében késő reneszánsz kőfaragványokat találtunk. 
A kapuszoros feltöltése homogén, recens anyaggal 
kevert omladékréteg volt, tapasztott járószintet csak a 
DNy-i kaputorony bejárata előtt és a vár küszöbköve 
mögött sikerült megfogni. 

A vár bejáratánál teljesen kibontottuk a vár kü
szöbkövét és kerékvető köveit. A feltárás során meg
állapíthattuk, hogy a vár kapuja előtt egy felvonóhíd 
helyezkedett el, amely kettő - a küszöbkövek alatt 
elhelyezkedő - gyámkőre támaszkodott. A küszöbkö
veken lévő vasalásnyomok véleményünk szerint egy, a 
küszöbkővel párhuzamos gerenda rögzítésére szolgáltak, 
melyben a csapóhíd perselye helyezkedhetett el. A csa
póhíd a küszöbkőtó1 3,2 m-re kialakított, sziklára épített 
támfalra támaszkodott, melynek alsó része eló'került. 
Ettó1 a ponttól a várárkon keresztül facölöpökre támasz
kodó híd vezetett át a 15-16. században, melynek Ny-i 
oldalán az egymást követő 9 cölöphelyet megtaláltuk. 

A fahídnak a D-i várárkon keresztüli érkezési pontját 
nagy valószínCTséggel rögzítettük, ennek D-i oldala egy a 
D-i lejtő peremébó1 É-i irányba kiugró kőnyelven nyu
godott, míg K-i oldalát odahordott, máshol bányászott 
kövekbó1 kialakított talapzatra fektették. ValószínCTleg 
itt a híd nem cölöpökön, hanem a kőalapozásra fektetett 
támgerendákon nyugodott. A késői vár fénykorához 
tartozó megközelítést meg tudtuk határozni, mivel a 
vár hídjának cölöpjei a feltárt részen 14-15. századi 
feltöltésben jelentkeztek, ez azt jelenti, hogy a korábbi 
(a 13-14. sz. fordulóján épített) vár hídjának esetleges 
maradványai csak ez alatt kerülhetnek elő. 

Eredményeink alapján a 14-15. századi vár hídja 
rekonstruálható. 

Munkatárs: Havasi Bálint. 
VÁNDOR LÁSZLÓ 
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4 1 9. Réde határa 
(Komárom-Esztergom megye) U ,  B, Á, Kö 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti leló'helyet azonosítottunk. 

Réde határában nyolc új lelőhelyet sikerült azono
sítanunk a nyomvonal mentén, a Fűzfarhúti-dűló'ben, 
ill. a Cuhai-Balwny-ér két oldalán (KÖH 74181, 74185, 
74189, 741 95, 741 99, 74201, 742 1 1, 74213). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

420. Románd, Nyugati-csapási-dűlő 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Kö 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti leló11elyet azonosítottunk. 

Romándtól D-re nyolc lelőhelyet vizsgáltunk a 
nyomvonalon, a terület megfelelő kutatottságának 
köszönhetően csak egy korábban ismeretlen leló'hely 
nyomai kerültek elő. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

4 2 1 .  Romonya, Kerekerdő-alja 
(KÖH 74703) 
(Baranya megye) U 
2010. augusztus 1 7-21.  között elvégeztük a Horvát 
Tranzit gázvezeték-fektetés által érintett HT-172 jelű 
leló'helyen a földmunkák régészeti megfigyelését. A hu
muszréteg gépi eltávolítása során több régészeti objek
tumot azonosítottunk, ezért a további munkavégzést a 
nyomvonal 1 63+600 és 163+750 km-szelvényei között 
leállítottuk. A gázvezeték nyomvonalában 764 m2-nyi 
nyesett területbó1 régészetileg pozitív 230 m2 volt. 

A lelóbely a Romonya-Ellend útszakasztól Ny-ra 
található. Leletanyag csak az egyik objektumból került 
elő, melyben gazdag kerámiaanyag mellett egy csont
vázas sír is eló'került, edénymelléklettel. A leletanyaga 
alapján, melyben a vörös festésű kerámia volt túlsúlyban 
a lengyeli kultúrához tartozik. 

Munkatársak: Orbán Gábor, Bősz Attila, Simó Attila, 
Birkás Péter, Zsubori István. 

422.  Sajókeresztúr, Malomszer 
(C3orsod-Abaúj-Zemplen megye) Ő, Á 

L1GNER JÁCINT 

A „Sajókeresztúr és Sajóecseg községek szennyvízelve
zetése és a meglévő boldvai szennyvíztisztító telepre 

történő rácsatlakoztatása" projekt keretén belül 2010. 
novemberben örökségvédelmi hatástanulmány készíté
séhez kapcsol6d6an terepbejárást végeztünk. 

Malom.szer 1. (KÖH 75871): A Sajókeresztúrt Sajó
ecseggel összekötő út Ny-i oldalán, a kis dombvonulat 
lábánál, az úttól kb. 100 m-re helyezkedik el a kevéssé 
intenzív lelóbely. Az őskori és szórvány újkori kerámiá
val jelölt település elhelyezkedését a tervezett beruházás 
nem érinti, de annak közelében halad. 

Malomszer 2. (KÖH 75873): Az út Ny-i oldalán, 
egy a környezetéből kissé kiemelkedő magaslaton ta
lálható a lelőhely. Az intenzív, kisebb mennyiségben 
őskori, nagyobb mennyiségben Árpád-kori kerámiával 
jelzett település valószínűleg az út K-i oldalát is érinti. 
A tervezett szennyvízvezetés nyomvonala érinti a le
ló'helyet. 

423.  Sajókeresztúr, Rákóczi út 
(KÖH 762 1 3 ) 

MISKOLCZI MELINDA 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, LT, Á, Kú 
2010. november 24. és december 1 .  között régészeti 
megfigyelést végeztünk Sajókeresztúr belterületén, a 
község csatornázásának kivitelezési munkáinál. A meg
figyelés alkalmával új régészeti lelőhely került elő, 
melynek objektumai a középső neolitikumba (alföldi 
vonaldíszes kerámia kultúrája, vagy annak csoportja), 
a késő vaskorba (kelta kor), valamint a 17-19. századba 
sorolhatók. A Rákóczi út 93„ 91.  és 89. sz. porták előtti 
területen (a 10. és 1 1 .  sz. aknák között) a gerincvezeték 
árkának falában 8 régészeti objektumot figyeltünk meg, 
melyek közül 4 jelenség feltárására nyílt lehetőség. A je
lenségek a 11 .  sz. aknától D-re fekvő árokszakaszban is 
folytatódtak, és újabb régészeti korszak, az Árpád-kor 
(13-14. sz.) emlékei is eló'kerültek. Leletmentés, majd 
megfigyelés keretei között folytattuk a munkát, célunk 
a leló'hely D-i szélének lehatárolása volt. 

A lelóbely feltehetően kapcsolatba hozható a Pusz
tai Tamás által 2003-ban feltárt Sajókeresztúr, Rákóczi 
út 107. sz. lelóbellyel (KÖH 38900), ahol középső neoliti
kus, kelta kori, középkori és késő középkori telepnyomok 
kerültek elő. Jelentésében Pusztai Tamás megjegyezte, 
hogy az a tengerszint feletti magassági szint, melyen a 
régészeti jelenségek találhatóak, a Sajó magaspartján 
a kutatott telektó1 D-re is követhető, így hasonló korú 
régészeti emlékek elóbukkanására ezen azokon a terü
leteken is számítani lehet. 

Munkatárs: Nagy S. József. 

424.  Sajópálfala, Rovnya 
( KÖH 74879) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U 

CSENGERI PIROSKA 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság 
munkatársai 2010. március és július hónapokban örök
ségvédelmi hatástanulmányhoz kapcsolódó régészeti 
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helyszíni szemle, majd próbafeltárás során új régészeti 
leló11elyet regisztráltak. 

Július-augusztus között egy épülő ház alapozási 
munkálatai, valamint a beépítendő telkek gázvezeték 
árkának kiásása miatt a telek egy részén megelőző 
feltárásra volt szükség. A kutatott 225 m2-en két hul
ladékgödröt, egy kutat, két beásáshoz nem köthető 
leletsűrűsödést bontottunk ki. 

A csekély objektumszám ellenére jelentős mennyi
ségű leletanyag került felszínre, amely fó1eg kerámiatö
redékekbó1 (fazekak, szűrőedény, csőtalpas tál), pattin
tott kövekbó1, obszidiánpengékbó1, őrlő- és csiszolókövek 
töredékeibó1 valamint egy kaptafa alakú kóbaltából áll. 
A kerámia díszítésére a karcolt meander és cikcakk, 
valamint a plasztikus körömcsipkedés és bütyökdísz 
jellemző. 

Érdekességként megemlítendő két törött agyaghur
ka, melyeknek a keresztmetszete háromszöglet(í és talán 
karperec töredékei lehetnek. Előkerült egy patára(?) em
lékeztető kis töredék is, melynek közepe átfúrt, funkciója 
talán kiöntőcső, de a formája alapján agyagszobor(?) 
töredéke is lehet. A tárgy pontos meghatározása csak a 
leletanyag feldolgozása után lehetséges. 

A leletanyag tipológiája alapján előzetesen meg
állapítható, hogy a területet a középső neolitikumban 
lakták, a telepet az alföldi vonaldíszes kerámia kultú
rájának valamely népessége hozta létre a kultúra korai 
elterjedési időszakában (AVK 2). 

Munkatársak: Hajdú Melinda régész-technikus, 
Sáfrány Andrásné, Nagy S. József rajzolók, Pálfi Tibor, 
Szabó László ásatási technikusok (HOM). 

Koós Juon 

Li 2 5. Sajószentpéter, Református Nagytemplom 
(KÖH 2 1 1 09)  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk. Kú 
A miskolci Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztályá
nak 2010 nyarán nyílt lehetősége csővezeték fektetését 
megelőzően Sajószentpéter középkori temploma kör
nyezetének régészeti kutatására. A megelőző régészeti 
feltárást június-júliusban végeztük. 

A templom első írásos említése 1 409-bó1, majd 
1412-bó1 származik. Védőszentje Szent Miklós. Építése 
Sajószentpéter középkori növekedésével, gazdasági 
fejlődésével állhat szoros kapcsolatban. A település mes
terséges bővítésére - írott adatok alapján - a 14. sz. 60-as 
éveit megelőzően került sor. Ez indukálhatta az új tér 
közepén emelkedő templom építését is. A Szent Miklós 
templom a 16.  sz. közepén kerülhetett a reformátusok 
birtokába, és a többször megismétlődő török-tatár dúlást 
követő újjáépítése a 1 7. sz. végére helyezhető. 

A 2010. évi megelőző régészeti feltárás során mind 
a D-i, mind az É-i oldalon lévő kutatóárkokban azonosí
tottuk a templom építéséhez kapcsolódó tereprendezés 
szintjét. E rétegváltás felett megfigyeltünk több (1S-16. 
századi leletanyagot tartalmazó) építési, valamint egy 

markánsan jelentkező (15. századhoz köthető) pusztu
lási réteget is. A templom szentélyétó1 D-re, valamint 
a templomhajó U-i oldala előtt azonosítani tudtunk 
egy-egy a templom építését, és így a tereprendezést 
megelőzően itt állt ismeretlen funkciójú és teljesen 
visszabontott korai kőfal csekély maradványát is. 

A templom É-i előterében feltártunk 4, Hunyadi 
János és Hunyadi Mátyás pénzeivel keltezett rétegek
be ásott, 17-18. századi temetkezést is. Ezek a refor
mátusokhoz kapcsolható temetkezések közvetlenül a 
templomhajó É-i fala előtt kerültek elő. Azaz megálla
píthattuk, hogy a templom körül az 1 980-as évek végé
hez köthető szintsüllyesztéskor a 15. századig minden 
régészeti réteget megsemmisítettek. 

Szintén a templomkert É-i területén a 15. századi 
rétegek alatt egy igen vastag (15-25 cm) habarcsos járó
szintet tártunk fel, melybe két 50 cm átmérőjű cölöplyuk 
mélyedt. Ezek az objektumok talán a templom egyik 
átépítési periódusához kapcsolható állványrendszert tar
tották. Más elképzelések szerint esetleg egy a templom 
É-i oldalához utólagosan hozzáépített faépület szerkezeti 
elemének részlete lehetett. Funkcióját csakúgy nem 
tudtuk meghatározni, mint a habarcsos padlóét. 

A templomhajó É-i támpillérei között, egy kis 
kutatóblokkban megtaláltuk az épület legkorábbi (14. 
századi) építési periódusához tartozó templomfalat, ill. 
annak alapozását is. 

A templom körül középkori temetkezések marad
ványait, nyomait viszont nem találtuk. Ez az érdekes 
helyzet az egyházi épület plébánia funkciójának kér
désességét veti fel, és több elméleti válaszlehetőséget 
is kínál. 

LOVÁSZ EMESE - GÁL-MLAKÁR VIKTOR 

Li26 .  Sajóvámos, Dózsa György utca 2 .  
( KÖH 7 5383)  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Á,  Kk. ú 
A megyei Múzeumi Igazgatóság 2010. június 15. és július 
2. között próba- és megelőző feltárást végzett a belterü
leti 658/2 hrsz.-ú ingatlanon, melynek célja az ide terve
zett áruház előzetes régészeti kutatása volt. Az ásatáso
kat indokolta, hogy a terület a történelmi településmag 
közvetlen határában, a középkori eredetű templomtól 60 
m-re DK-re található és a 600 m2 alapterület(í tervezett 
áruház régészeti leló11elyet érinthet (előzetes kutatások 
alapján neolit településrészt, valamint esetlegesen az 
ismeretlen helylí sajóvámosi kolostort). A területen a 
kutatást megelőzően egy kocsmaépület állott, ennek 
kora feltehetően újkori, vagy 20. század eleji. A helyszín 
a középkori templom kiöblösödő terének D-i szegélye, 
de a három katonai felmérés idején ezen területet még 
üresen álló kertmlívelés(í helyszínként ábrázolták, a 
középkori/kora újkori falu házai, utcái innen DNy-ra, 
20-25 m-re találhatóak. 

Június 15-18. között elvégezték a teljes, 600 m2-es 
épülettömb területének humuszolását, 60 cm-es szint-
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süllyesztést hajtott végre. Ennek folyamatos régészeti 
megfigyelése során közepes intenzitásban Á1pád-leori, 
késő középleori és újleori kerámialeletek kerültek elő. 
Június 23. és július 2. között a kiásott alapárkokban 
megfigyelt régészeti jelenségeket tártuk fel. Ennek során 
összesen 28 stratigráfiai egységet határoztunk meg. Há
rom vízgy(íjtőt/kutat tártunk fel, ezek korát a viszonylag 
nagy mennyiség(í leletanyaguk alapján a 16. századra 
helyezhetjük. A kutak közül kettő egyszerű vízgyűjtő/ 
ciszterna volt, míg a harmadik épített szerkezetű kút 
lehetett. Az utóbbi objektumból egy pénzérme is elő
került. A kutakhoz egyéb késő középkori objektum nem 
tartozott, így az I. katonai felmérésen látottak alapján 
valóban a település kertjeit azonosíthatjuk itt, melytó1 
Ny-ra helyezkedtek el a házak. 

A terület Ny-i szélén kis felületben igen inten
zív neolit leletkoncentrálódást tapasztaltunk. Erre 
rábontva megállapítottuk, hogy egy agyagkitermelő 
gödör visszatöltése, melybe nagy mennyiségben került 
háztartási hulladék (főként edénytöredékek, néhány 
agyaggyöngy), valamint a tetejéró1 egy szájjal lefelé be
ejtett/behelyezett ép (csak a föld súlyától összerogyott) 
edény is előkerült. A neolit objektum É és Ny felé a 
beavatkozási területen kívül is folytatódott. 

A fenti régészeti korú jelenségeken kívül újkori 
beásásokat találtunk, melybe a már említett korszakok 
leletanyaga szórványként került bele. A terület É-i pe
remén egy vastag, vörös égésréteget figyelhettünk meg, 
mely alatt csak vékony fekete koromréteg helyezkedett 
el. A vastag vörös rétegben nagy mennyiségben teljesen 
átégett faltapasztások, paticsok voltak, valamint 18-19. 
századi leletanyag. Ezen égésréteget összefüggésbe 
hozhatjuk a falu 1843-as teljes leégésével. 

CSENGERI PIROSKA - SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS 

Li27 .  Salgótarján, Baglyaskő 
(KÖH 32 1 0 1 ) 
(Nógrád megye) Kk 
2010. június 28. és július 7. között próbafeltárást végez
tünk a Baglyaskő vára alatti területen. A Bükki Nemzeti 
Park Igazgatósága természetvédelmi oktató- és bemu
tatóközpont kialakítását tervezi a területen, ennek első 
ütemeként a bemutatóközpont épületének földmunkáit 
megelőzően végeztük el a próbafeltárást. Az épület 
alatt három kutatóárkot húztunk, melyekben 3 ,40 cm 
mélységig vörös salakos feltöltés jelentkezett. 

A baglyaskői vártól DK-re mintegy 400 m-re talál
ható egy a 20. században létesített salakdomb, ennek 
É-i nyúlványa került elő az épület alatt, mely a völgy 
feltöltésének első üteméhez köthető. A főépület mellett 
a melléképületek alatt nyitottunk egy szondát, mely
ben 120 cm mélységben sárgásbarna agyagos altalaj 
jelentkezett. 

A terület szondázása érdekében a földmunkákkal 
jelenleg nem érintett területen további 6 kutatóárkot 
nyitottunk. Ebbó1 egy (az út mentén a várhoz közel eső 

területen) adott értékelhető régészeti anyagot: kb 110 
cm mélységben késő középkori járószintet dokumentál
tunk, kevés 15-16. századi kerámiával. Említésre méltó 
ezenkívül egy 15. századra datálható vassarkantyú. 

Li28. Sarkad, Körösháti temető 
(KÖH 50085) 
(Békés megye) Sza 

GUBA SZILVIA 

Sarkad Város Önkormányzata egy új ravatalozó építését 
tervezte a Körösháti temető területén. Az építkezéssel 
érintett területen próba- és megelőző feltárást végez
tünk 2010. július-augusztusban. Régészeti kutatásra 
csak a még le nem betonozott részeken nyílt lehetőség. 
Mivel a már részben elkészült alapok keskeny sávalapok 
formájában kerültek kialakításra, ezért a köztes terüle
teken, valamint az alapokkal határolt belső részeken 
is megkísérelhettük a feltárást. A kutatandó terület 72 
m2 volt, az összes megnyitott felületen régészeti korú 
objektumok foltjai bukkantak elő. A már megnyitott 
kutatási felületeket lehetőség szerint teljesen egybenyit
va, a tervezett épület szabadon maradt teljes felületét 
feltártuk. A talajban kb. 40 cm-es mélységben feltört a 
talajvíz, amit a folyamatos szivattyúzás ellenére sem si
került teljesen kizárni a kutatási területró1. A ravatalozó 
területén összesen 20 szarmata kori objektum - gödrök 
és kisebb árokszakaszok részletei - kerültek elő. Az 
objektumoknak csak a tervezett épület területére eső 
részüket tártuk fel és dokumentáltuk. Az objektumok 
betöltéséből a korszakra jellemző nagy mennyiséglí 
szürke, korongolt, és kevesebb kézzel formált kerámia 
bukkant elő. 

Néhány héttel késóbb, a feltárás második ütemében 
a ravatalozóhoz bevezető út területén végeztünk meg
előző feltárást, ekkor 521 m2-en, ahol további 46 szarma
ta kori objektum került elő. Külön említést érdemel egy 
edényégető kemence, amely teljes egészében a tervezett 
út nyomvonalába esett. A kemencének vastag rostélya 
volt, a belsejébó1 nagyon sok kerámia került elő. 

LISKA ANDRÁS 

Li29.  Sarkad határa 
(Békés megye) B, Sza, Ge, A, Á, Kk 
A HHE-Nyékpuszta-2 földgázkút termelésbe állításához 
tervezett földgázvezeték és földgázüzem 1 .  és 2. verzió 
nyomvonala kialakításához 2010. április 24-én végez
tünk terepbejárásokat az érintett régészeti leló11elyeken. 

Bak-rét, Békési út (KÖH 73497): A határ É-i részén, 
a belterülethez közel, attól kb. 700 m-re, a Sarkadke
resztúrra vezető műút Ny-i oldalán, a gépállomástól is 
Ny-ra, a Békési úttól pedig kb. 50 m-re eddig ismeretlen 
lelónelyet találtunk. Egy régi, lefolyástalannak látszó, 
nagyobb kiterjedéslí terület É-i szélén, ott is egy-egy 
keskeny, É-i, ill. ÉK-i irányú mélyedés közötti alacsony 
kiemelkedésen helyezkedik el, s területét őskori kerá-
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miatöredékek jelölték. Egy agyagszobor jobb lába is 
itt került elő. A lelóbely kb. 200x120 m-es körzetben 
lokalizálható. 

Bálintjenéle (KÖH 50839): A késő bronzkori, szar
mata és Árpád-kori leletanyaggal jellemezhető lelóbely 
területén megerősítettük a korábbi megállapításokat. 

Béleési út, Debreceni-tanya II. (KÖH 50492): A szar
mata és Árpád-kori leletanyaggal jellemezhető lelónely 
területén megerősítettük a korábbi megállapításokat. 

Bogát, Folyópart (KÖH 73495): A határ É-i részén, 
egy régi érmeder É-i, nem túl magas, sárgás talajú 
partján, kb. 150x100 m-es körzetben eddig ismeretlen 
Árpád-kori lelóbelyet dokumentáltunk. 

Csálei-sziget, józsef Attila Tsz. (KÖH 50842) : A bronz
kori, szarmata és késő középkori leletanyaggal jellemez
hető lelóbely területén megerősítettük a korábbi megál
lapításokat, továbbá a lelóbely K-i szélét módosítottuk, 
ugyanis leletek - köztük avar jelleg(í kerámiatöredékek 
- az itt haladó csatornáig is előfordultak. A lelóbely 
kiterjedése így 380x200 m-re módosult. 

Csál?i-sziget, Középső hát (KÖH 50505): A bronzko
ri, szarmata és Árpád-kori leletanyaggal jellemezhető 
lelőhely területén megerősítettük a korábbi megál
lapításokat, miközben megfigyeltük, hogy az Árpád
kori kerámialeletek a leló11ely D-i részén fordultak elő 
leginkább. 

Csáb-szigeti major (KÖH 50506): Az őskori, szar
mata és Árpád-kori leletanyaggal jellemezhető lelóbely 
területén megerősítettük a korábbi megállapításokat, ill. 
megfigyeltük, hogy a lelóbelyet egy keskeny, leletmentes 
sáv választja el a Csáki-sziget, Sajti-tanya. leló11elytó1. 

Csáb-sziget, Polynár-tanya (KÖH 50841): Az őskori 
és szarmata kori leletanyaggal jellemezhető lelóbely 
területén megerősítettük a korábbi megállapításokat. 

Csálei-sziget, Sajti-tanya (KÖH 50836): Az őskori, 
szarmata és Árpád-kori leletanyaggal jellemezhető 
lelóbely területén megerősítettük a korábbi megállapítá
sokat. Megfigyeltük, hogy az Árpád-kori kerámialeletek 
a lelónely D-i részén fordultak elő leginkább. 

Felső-Sósi-díilő, Csatorna (KÖH 50807): Az őskori 
és szarmata kori leletanyaggal jellemezhető lelónely 
területén megerősítettük a korábbi megállapításokat, 
ill. a lelóbely kiterjedését K felé módisítottuk, növeltük, 
kiterjedése így 450x300 m lett. 

Miső, Képíró-tanya (KÖH 50865): Az őskori, szar
mata, Árpád-kori és késő középkori leletanyaggal jel
lemezhető lelóbely területén megerősítettük a korábbi 
megállapításokat, ugyanakkor a lelónely kiterjedését K 
felé módisítottuk, kiterjedése így 450x300 m-re nőtt. 

Nyélepusztai Tsz Központ I. (KÖH 50851): Az őskori, 
szarmata, gepida és Árpád-kori leletanyaggal jelle
mezhető leló11ely területén megerősítettük a korábbi 
megállapításokat. 

Nyélepusztai Tsz Központ II. (KÖH 50852): A késő 
bronzkori, vaskori, szarmata és avar, ill. Árpád-kori lelet
anyaggal jellemezhető lelónely területén megerősítettük 
a korábbi megállapításokat. 

Peches I. (KÖH 50046): A bronzkori, szarmata, Ár
pád-kori és késő középkori leletanyaggal jellemezhető 
lelóbely területén megerősítettük a korábbi megállapí
tásokat, ill. a lelóbely ÉK-i szélét módosítottuk, mivel az 
eddig jelöltnél valamivel nagyobb területen fordultak 
elő kerámialeletek. 

Peckes, Háló-tanya (KÖH 50448): A bronzkori, szar
mata és Árpád-kori leletanyaggal jellemezhető lelóbely 
területén megerősítettük a korábbi megállapításokat, ill. 
a leló11ely É-i szélét kissé északabbra jelöltük be, mert 
leletanyagot ezen a részen is találtunk. 

Peclees, Sajti-tanya (KÖH 50446): A bronzkori, 
szarmata, Árpád-kori és késő középkori leletanyaggal 
jellemezhető lelóbely területén megerősítettük a korábbi 
m egálla pí táso kat. 

Tóth-ér-hát leözepe (KÖH 50848): A rézkori, bronz
kori, szarmata, avar és Árpád-kori leletanyaggal jelle
mezhető lelóbely területén megerősítettük a korábbi 
megállapításokat. 

-430. Ságvár, Belső erőd 
(KÖH 20-40-4 ) 
(Somogy megye) B, Ró 

LISKA ANDRÁS 

2010. április 28. és május 27. között megelőző feltá
rásokat végeztünk a 447 és 476 hrsz.-ú ingatlanokon. 
A kutatást a község szennyvízelvezetésének építése tette 
szükségessé. A feltárt terület 320 m2 volt. 

Tóth Endre kutatta az erődöt 1971 és 1979 között, 
azonosítva alaprajzát, periódusait, belső épületeit. 
A most lezajlott ásatás eredményei részben kiegészítik, 
részben megerősítik az általa tett megfigyeléseket. 

Az erőd Ny-i oldalán megtaláltuk és felmértük az 
erődfal szakaszát, attól Ny-i irányban mintegy 34 m-re 
azonosítottuk az erődöt körülvevő nagyméretű árkot, 
fossát. Az egyenes oldalú, V-alakú árok körüli eredeti 
felszín az idők folyamán erősen lepusztult, ezért az árok 
eredeti szélessége nem határozható meg. Jelen állapotá
ban mintegy 2 m széles és 1 m mély. Külön érdekesség, 
hogy az erődfal és a fossa között egy kisebb, az előzőnél 
meredekebb falú árkot is megfigyeltünk, amelynek irá
nya ugyancsak párhuzamos az erődfallal. Vélhetó1eg az 
erőd korábbi periódusának árka. 

A Ny-i fal 2. sz. oldaltornyán belül megfigyelhettük a 
második periódus belső padlóját, amely agyagalapozású, 
vékony, kavicsos habarcsréteg. A torony külső oldalán 
nyitott árokban láthatóvá vált a második építési peri
ódus alatt az első periódus fala, geodéziai felméréssel 
rögzíthettük a torony és a fal alapozásának mélységét, 
vizsgálhatóvá vált a falszövet. A geodéziai felmérésnek 
köszönhetően a mért pontokkal az erőd már ismert 
alaprajza illeszthető lesz a község térképére. 

Az erőd területén belül több 2-3. századi szeme
tesgödröt találtunk, amelyek megerősítik Tóth Endré
nek azt a korábban tett megfigyelését, hogy a Kr. u. 4. 
századi erőd alatt egy korábbi, 2-3. századi település 
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nyomait az erőd építésekor elplanírozták. Figyelmet 
érdemel az a kerek alakú gödör, amelyben legalább két 
ember rendezetlen vázát találtuk. Feltehetó1eg a Kr. u. 
374 őszén történt szarmata-qvád betörés áldozatainak 
maradványairól van szó. Ezt a csontok között talált 
nyolc bronzérem meghatározása döntheti el. Ezeken 
kívül több 4. századi gödröt, félig a földbe mélyített 
házrészletet, kis árokszakaszt rögzítettünk. 

A fémkeresős felderítésnek köszönhetően mintegy 
negyven érem került elő, amelyek segíthetik a terület 
római kori időrendjének további pontosítását. 

Egy bőséges kerámiaanyagot adó késő bronzkori 
objektum jelzi a területen a római kor előtti régészeti 
korszakok jelenlétét. 

A leletanyag az elsődleges feldolgozás után a Ma
gyar Nemzeti Múzeumba kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatárs: Telekes Katalin Eszter régész. A geo
déziai felmérést a KÖSZ Geodéziai Csoportja végezte. 

4 3 1 .  Ságvár, kolostorrom 
(KÖH 7 1 3 1 5) 
(Somogy megye) Kö 

M1KLÓSITY SzőKE MIHÁLY 

A kolostor maradványainak nehezen megközelíthető he
lyét előzó1eg Bakos Péter kereste meg. A leló'hely Ságvár 
központjától DNy-ra kb. 7 km-re, a közigazgatási határ 
D-i sarkában, Lulla község D-i végétó1 K-re 2,4 km-re, az 
egykori Szent László-puszta helyétó1 ÉNy-ra 650 m-re 
van. Déli irányába kinyúló hegynyelv végén találjuk a 
központi részt, amely megközelító1eg téglalap alakú, 
mérete kb. 40x27 m. Nagyrészt árok és egyik oldalán 
külső sánc védte, a felszínen téglatöredékek találhatók. 
Észak felé kb. 35 m-re egy derékszögben megtörő árok 
fogja át a külső terület egy részét. A domb D-i oldala 
erősen bolygatott. 2010. szeptember 23-án idő hiánya 
miatt csak a központi részt mértük fel vázlatosan. 

NOVÁKI GYULA - BAKOS PÉTER 

432 .  Ságvár, Lyukas-domb 
( KÖH 4 8 1 27 )  
(Somogy megye) Pa 
A magyar felső paleolitikum és a késő pleisztocén 
fontos leló'helyén a 2010-ben végzett mintavételezés 
célja a löszben látható vörösesbarna „tűzhelyfoltok" 
laboratóriumi vizsgálata volt - annak érdekében, hogy 
megtudjuk, valóban a tűz okozta-e ezeket a látható 
elváltozásokat a löszben. 

A leló'helyen, ugyanúgy mint az utolsó ásatás idején 
1 957-59-ben, ma is két mélyút megy keresztül. A kiseb
bik ma nehezen járható a vegetáció miatt. A nagyobbik 
rendszeresen használt földút. Az 1950-es évekhez képest 
ma a nagy horhosban futó földút szintje átlagosan 2 m
rel mélyebben található. A régi ásatási szelvények így 
ma az úthoz képest magasan helyezkednek el, ennek 
ellenére jól beazonosíthatók. 

A mintavétel helyét a nagy horhos D-i falában jól 
látható vörösesbarna elszíneződés, „tűzhely" jelölte ki. 
Az elszíneződés Gábori Miklós 1 957. évi 1. szelvényé
nek végétó1 17  ,30 m-re Ny-i irányban található, a mai 
útfelszíntó1 1,60 m magasságban húzódik. Az út lemé
lyedésének peremétó1 mérve, ami nagyjából az 1950-es 
útfelszín lehetett, 40 cm mélyen helyezkedik el. Ezt az 
elszíneződést a 2000-es évek elején Krolopp Endre és 
Sümegi Pál már mintázta, melynek nyoma látható az 
útfalban. Eredményüket 2002-ben publikálták.8 

A mintavétel idejében az útfalat sűrű györkérzet 
fedte. A mintavétel során először a vékonyabb gyökerek
tó1 tisztítottuk meg az útfalat. A vastagabb gyökereket 
nem érintettük. Az útfalat a mintázandó területen egy 
vékony, 0,5 cm vastag felület lckaparásával frissítettük 
meg. Három mintát vettünk: egyet az elszíneződés fölött 
10 cm-re, egyet az elszíneződésbó1, egyet az elszíneződés 
alatt 10 cm-re. A mintavétel melletti kivájt mélyedésben 
jól kivehetően faszéndarabkák is látszódtak. A mintavé
tel után a területet érintetlenül hagytuk. 

433.  Sárbogárd, Bolondvár 
( KÖH 2 2 1 80) 
(Fejér megye) B 

LENGYEL GYÖRGY 

A közismert bronzkori földvárat 2010. március 21-én 
mértük fel a feleségemmel. A terület sok helyen erősen 
bolygatott, de az árkok, sáncok, peremek jól követhetők 
voltak. A bolygatások miatt csak ezek (kis részben 
rekonstruált) vonalát mértük. A szintvonalakat az 
1:10 000-es térképró1 vettük át. A légi felvételen látható 
betemetett külső árok kezdetét sikerült megállapítani. 

Munkatársak: Jakab József és Szabó Tibor. 

434.  Sármellék, Pálffy-birtok 
(Zala megye) U, Ró 

NOVÁKI GYULA 

2010 februárjában terepbejárást végeztünk Sármellék 
és Zalavár külterületén, a volt szovjet katonai repülőtér 
területén és környezetében a tervezett kármentesítést 
megelőző hatástanulmány részeként. A bozóttal sűn'.ín 
benőtt, részben beépített repülőtér területén viszonylag 
kevés lehetőségünk nyílt a vizsgálódásra, de végigjártuk 
a repülőtér határain lévő szántott területet is. 

Sármellék területén két újabb leló11elyet sikerült 
azonosítanunk: Pálffy-birtok I. és II. (KÖH 73207, 73209) . 
Az egykori katonai repülőtértó1 É-ra, Sármelléktó1 DNy
ra emelkedő domboldalon DK-i irányba tartó vízfolyás 
É-i és DNy-i oldalán újkőkori, őskori és római kori 
leleteket találtunk. 

STIBRÁNYI MÁTÉ 

8 KROLOPP E.-SüMEGI P.: A ságvári lösz rétegsor csigafaunája. 
Malakológiai Tájékoztató 20 (2002) r14. 
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Lt35 .  Sárospatak-Héce, Kövi Sándor utca 8. 
( KÖH 7866 1 )  
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kú 
A Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma 2010. 
szeptember 27. és november 30. között tudományos 
tervásatást végzett a Kövi Sándor u. 8. sz. telken, az 
egykori habán telep (Curia Anabaptistarum) területén. 

A történeti-topográfiai adatok alapján pontosan meg
határozható habán telep területén korábban régészeti 
feltárás nem történt, ám a Kövi Sándor u. 8. számú ház 
kertjében csatornaásás közben 1974-ben egy jelentős 
éremkincslelet került elő. A lelet elrejtése kapcsolható 
a habán telep végleges megsz(íntéhez-pusztulásához. 
Összesen 24 darab, 5x5 m-es szelvényt tlíztünk ki a 
kutatási területen, ahol ezzel párhuzamosan egy geo
fizikai mérésre is sor került, Puszta Sándor geofizikus 
irányításával. Területünkön sajnos a vaskerítések és 
elektromos vezetékek miatt nagyon sok mérési „zaj" volt, 
ami nagyban megnehezítette a kapott eredmények érté
kelését. Néhány nagyméret(í, vörös színlí folt arra enged 
következtetni, hogy a felszín alatt átégett objektumok 
vannak. Hogy ezek valóban kemencemaradványok-e, 
arra egészen biztosan csak a telek teljes feltárása után tu
dunk válaszolni. Az idei évben olyan területen nyitottunk 
meg szelvényeket, ahol a geofizikai mérések semmilyen 
anomáliát nem jeleztek. Az volt ugyanis a célunk, hogy 
ezekben a szelvényekben a kötött, bolygatatlan altalajig 
mélyülve meghatározzuk a leló11ely teljes vertikális 
rétegsorát, tájékozódjunk a kultúrrétegek jellegéről, s 
meghatározzuk azt a stratigráfiai horizontot, melyek a 
17. század időszakához, a habánokhoz köthetó1<. 

A telek teljes területén kit(ízött szelvényhálót két 
kutatási zónára osztottuk (A-B) s ez alapján számoztuk 
őket. Az A/Ili szelvényben a kötött, agyagos altalajig 
mélyültünk, melyet 120 cm mélységben értünk el. Az 
altalaj fölötti mintegy 40 cm vastagságú, tömött, sötét
barna kultúrrétegbó1 őskori kerámiatöredékek kerültek 
elő. A kötött altalajon pedig további őskori beásások, 
struktúrák (gödör, árok) foltjai jelentkeztek. A legfelső, 
humuszos, recens leletanyagot tartalmazó 15-20 cm 
vastagságú réteg és az altalaj fölötti őskori réteg között 
egy szürke színű, habarcs- és téglaszemcsékkel kevert, 
gazdag régészeti leletanyagot tartalmazó 50-60 cm vas
tag réteg jelenti lelőhelyünkön a 17. századi horizontot. 
A réteg keltezését a beló1e eló'kerülő pénzérmék segítik, 
a habánokkal való összekapcsolásukat pedig a rétegbó1 
feltárt, jellegzetes habán kerámia- és kályhacsempe
töredékek bizonyítják. Az A/I szelvény közepén, a 17.  
századi horizonthoz köthető szinten egy nagyméretlí 
görgetegkövekbó1 álló ovális alakú építményalapot(?) 
tártunk fel, melyet felületben való dokumentálása 
után metszetre bontottuk. Az agyagos altalajba ásott 
gödörbe szárazon rakott kövekbó1 álló objektum alja 
felszíni megjelenésétó1 számítva 100 cm mélységben 
jelentkezett. Pontosabb rendeltetésére egyelőre nem 
találtunk magyarázatot, ám nem kizárt, hogy nagyobb 
felület feltárása után több hasonló jelenség is eló'kerülne, 

melyek esetlegesen valamilyen rendszert képeznek, s 
ezáltal értelmezhetővé válnak. 

Az egymással szomszédos A/II és A/VI szelvények 
feltárása során egy kő épületalap került napvilágra, 
melynek további kutatása a következő évek feladata lesz. 
A csekély kiterjedéslí feltárás során a 17. századra datálha
tó feltöltési rétegekbó1 napvilágra került mlíhelyhulladék 
a további kutatás szempontjából bírhat jelentőséggel. 
A minden bizonnyal selejtnek tartható, túlégetett, de
formált kerámia- és kályhacsempe-töredékek mellett elő
kerültek olyan égetó1apok és megolvadt téglatöredékek, 
melyek fazekaskemence létére engednek következtetni. 

RINGER ISTVÁN 

Lt 36. Sárospatak-Héce, Pálóczi-castellum 
(KÖH 36057) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 
A Sárospatak ÉK-i részén fekvő városrészben, a Szél
domb, a Kolozsvári utca, Fazekas-sor nev(í utcák által 
határolt területen, a Bodrog Ny-i partján, kb. 20 m magas 
dombon állt egykoron a város életében jelentős szerepet 
játszó Pálóczi-család erődített udvarháza, castelluma. 
Ma csupán DNy-i külső falának jelentős része és a Ny-i 
külső falsarok áll, több méteres magasságban. Egykori 
elrendezésének néhány alapelemét 1987-1989 között 
szondázó ásatással tudtam felderíteni. Az objektum
hoz 3 pince tartozik, feltehetően a Ny-ról nyíló bejárat 
része lehetett a Dobó Ferenc utca 64. sz. alatti kertben 
fellelhető pince. A 2010-ben újra meginduló feltárás 
feladata az alaprajz további tisztázása volt, mivel Sáros
patak hosszú távtt városrendezési tervében a 16. századi 
vár előzményének számító középkori castellum egyes 
elemeinek bemutatása is szerepel. 

A 2010. október elejétó1 november közepéig tartó 
feltárás izgalmas részleteket hozott napvilágra a kitlízött 
két szelvényben, (10x10 és 3x10 m) megerősítve azon 
ismereteinket, hogy a Pálóczi-udvarház a jelenleg is álló 
Perényi-várat megelőző jelentős erődítés volt a 15. száza
di Patak mezővárosban. A Ny-i, egykori kocsiút felé igen 
erős védelmi vonalat építettek ki. Az udvarház Ny-ról 
nyíló bejáratát falszorossal, farkasveremmel és a kisebb 
szelvényünkben megfigyelt őrtoronnyal vagy kis bástyá
val(?) védték. További kutatást igényel az árok méretei
nek, a D-i irányú sarokpont megerősítésének tisztázása, 
melyek a területre esnek. A korlátozott méret(í kutatás 
bizonyságul szolgált arra, hogy a castellum jelentős 
részletei értelmezhető állapotban megőrződtek a felszín 
alatt, további kutatásuk mindenképpen indokolt. 

Lt37 .  Sárvár, Alsó-mező 
(KÖH 7335 1 )  
(Vas megye) Ő, Ró 

JóSVAINÉ DANKÓ KATALIN 

A 88. sz. út burkolat-megerősítése miatt szükségessé vált 
terepbejárást a 3+586-10+046 km-sz. közti szakaszon 
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2010. március 30-án végeztük. Egy új, eddig ismeretlen 
lelóbelyet lokalizálnunk, kevés számú őskori és római 
kori töredéket gyűjtöttünk. 

Munkatárs: Fekete Csanád régész. 
REMÉNYI LÁSZLÓ 

438 .  Sárvár-Rábasömjén, r. k. templom 
( KÖH 64850) 
(Vas megye) Á 
2010. május 12-én Kiss Péter régész és Kolonits László ré
gésztechnikus csatornázás régészeti megfigyelését végezte 
a község belterületén, melynek során emberi csontokra 
bukkantak. A földmunkát a teljes szakaszon leállították. 

2010. május 13-21. között, az általam vezetett feltárás 
során kiderült, hogy a temetőt korábban már több közmű 
is bolygatta, így a nagyrészt elpusztított 11 .  századi soros 
temető utolsó sírjait tudtuk dokumentálni. A temetkezési 
hely hajdani dombját is jórészt elhordták, ill. bolygatták. 
A leló11ely jelentőségét az adja, hogy a falu Szent Márk 
titulusú, oklevelekben elsó'ként 1259-ben említett Árpád
kori templomát a korábbi soros temető dombján építették 
fel. A mai Vas megye területén a Csepreg-szentkirályi 
mellett ez a második gellértegyházi típusú temető. 

A lelőhelyen 30 vázrészletet és 10-15, részben 
ezeket vágó 1 3-15.  századi települési objektumot 
bontottunk ki. A sírokból eló'került leletanyag fó'képp 
karikaékszerekbó1 áll, S-végű hajkarikákat, kevés üveg
és fluoritgyöngyöt és az egyik váz szájüregében egy 
- előzetes meghatározás alapján - Könyves Kálmán 
uralkodása alatt vert pénzérmét találtunk. 

Munkatársak: Kiss Péter régész, Kőszegi Ádám, 
Vágusz Milán, Kolonits László és Hekli Hajnalka régész
technikusok, Isztin Gyula geodéta. 

439 .  Seregélyes. Réti-földek 
( KÖH 37486) 
( Fejér megye) L T, Ró, A, Á 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

A 2010. július 13 .  és szeptember 8. között végzett ku
tatást a 62. sz. főút új szakaszának építése tette szüksé
gessé, mely 30-50 m szélességben haladt át a lelóbely 
középső részén, 1100 m hosszan. A leló11ely a községtó1 
D-re 500 m-re helyezkedik el, területe kb. 25 hektár. 
A terepbejárást a KÖSZ munkatársai végezték, a terü
leten korábban nem volt régészeti kutatás. A leló11ely 
a Sárosd-Seregélyesi-vízfolyástól Ny-ra helyezkedik 
el, 1-5 m relatív magasságú „dombok" tagolják. A hu
muszréteg vastagsága 20 és 150 cm között váltakozott. 
A lehumuszolt 4310 m2-bó1 kb. 600 m2-t nem tudtunk 
feltárni a Sárosd-Seregélyesi vízfolyás magas vízállása 
miatt, ill. más területek magas talajvízszintje miatt. 

Az 1100 m hosszú lelőhelyen a nyomvonal két 
oldalán 2 m szélességben humuszoltunk a lelőhelynek 
az út vonalába eső teljes hosszában: 125 objektumot és 
22 sírt tártunk fel. 

Egy gödör volt kelta, 1 árok római császárkori, 22 
sír avar; az Árpád-korból 1 gödör, 1 kemence, 4 árok és 
6 félig földbe mélyített, kemencés ház került elő. 

A kutatás legjelentősebb eredménye egy avar kori 
temető részlete: 19 sír került elő egy csoportban az É-i 
kutatóárokban, kettő ugyanebben az árokban, de kb. 30 
m-re a legkeletibb sírtól és egymás mellet, egy sír pedig 
a D-i kutatóárokban volt. Ez alapján a temető pontos 
kiterjedését nem lehet meghatározni, de a K-Ny-i irányú 
teljes szélességét (kb. 65 m) valószín(íleg megtaláltuk. 
A sírok egymástól 2-5 m-re helyezkedtek el, a halotta
kat a hátukon, nyújtva, ÉNy-DK-i irányban fektették. 
A sírgödrök lekerekített sarkú téglalap alakúak voltak, 
csaknem minden sírban megfigyeltük a halotti kerevet 
nyomait. A sírok a mai felszíntó1 számítva 50-170 cm 
mélyen helyezkedtek el, három csontváz részben, kettő 
teljesen a talajvíz alatt volt, ezeket szivattyúzás közben 
tártuk fel és dokumentáltuk. A felnőtt sírok egy kivétellel 
raboltak lehettek, a rablások a felsőtestre-fejre irányul
tak, a 19 felnőtt közül a koponya csak egyetlen esetben 
volt a helyén. Három kivétellel mindegyik felnőttnek a 
lábfejénél volt egy kis fazék, a leggyakoribb mellékletek 
a vaskések és vascsatok voltak, hét esetben találtunk 
állatcsontot a sírban. A legérdekesebb melléklet egy pár 
geometrikus díszCí varkocsszorító, melynek az anyaga 
kívül aranylernezbó1 állt, melyet bronzlemezre tettek 
rá és préseléssel(?) alakítottak ki. 

Munkatársak: Czifra Szabolcs, Dobozi Ágnes, Hetesi 
Szilvia, Kisjuhász Viktória, Nemes György régészek; 
Bányász Dia, Eleki Nándor, Falchetto Alfred, Gelencsér 
Ákos, Grósz Edit technikusok. 

440. Seregélyes határa 
(Fejér megye) B. LT, A. Á 

NAGY NÁNDOR NORBERT 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

Seregélyesen kilenc leló11elyet találtunk, ebbó1 négy 
korábban ismert lelóbely helyszínét kerestük fel a falu 
Ny-i oldalán. Nagy kiterjedésCí, több korszakon át lakott 
leló11elyet azonosítottunk a falutól D-re a Sárosd-Seregé
lyesi-vízfolyás (KÖH 74089) , ill. É-ra a Dinnyés-Kajtori
csatorna két oldalán (KÖH 74085, 74087) és a Rác-völgy 
mellett (KÖH 74381). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

44 1 .  Seregélyes határa 
(Fejér megye) V, A, Á 
2010 nyarán a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
szondázó feltárásokat végzett a 62. sz. út Seregélyest 
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elkerülő, M8 Duna-híd és Székesfehérvár közötti sza
kaszának (26+400-36+960 km-sz.) építésével érintett 
régészeti leló'helyeken. 

Belmajor (KÖH 73061):  Július 14. és augusztus 3. 
között a 0316/71, 0316/47-48, 031 6/68 hrsz.-ú ingat
lanokon, 1576 m2-nyi területen kutattunk. A leló'hely 
a major épületeitó1 D-re egy kis facsoport mellett terül 
el. A terület K-Ny irányban enyhén emelkedik, vízjárta 
terület a leló'helytől K-re található, egy mocsaras, náddal 
benőtt terület, melynek K-i oldalán a Réti-földek nevű 
leló'hely található. A területen két 2 m széles és mintegy 
810 m hosszú kutatóárkot húztunk a tervezett út közép
tengelyével párhuzamosan, a nyomvonal két szélén. 
A szondákban 94 régészeti jelenséget azonosítottunk, 
amelyet 66 objektumhoz kötöttünk. A leló'hely Ny-i 
irányban az ásatási területen belül ér véget, azonban K-i 
irányban bővíteni kellett a feltárást, mivel itt láhatóan 
tovább terjedtek a települési objektumok. A régészeti 
jelenségek zömmel árkok, viszonylag kevés a gödör és a 
veremház. Az épületek többségébó1 mindössze egy na
gyon keskeny sávot sikerült megtalálni kutatóárkunkkal, 
és mindössze három olyan veremházat találtunk, ahol 
alaposabb megfigyeléseket tehettünk. Ezek mindegyike 
lekerekített sarkú, négyszögletes alapgödrű veremház 
volt. Az épületekhez tartozott még kőalapozású kemence 
is, azonban a tetőt tartó oszlopokat nem minden eset
ben fedeztük fel. Leletanyaguk alapján az épületek és 
a régészeti jelenségek kevés kivétellel az Árpád-korra 
keltezhetó'k. Rendkívül intenzív leló'hely. 

Mészáros-tanya (KÖH 22310): Július 22. és augusz
tus 5. között a 0560/19 hrsz.-ú ingatlanon 925 m2-t 
tártunk fel. A leló'hely a Dinnyés-Kajtori csatorna bal 
partján terül el, egy része egy kisebb domb oldalára 
kúszik fel. A lehumuszolt területen összesen 14 objek
tumot bontottunk ki, melyekhez 30 stratigráfiai egységet 
rendeltünk. Az objektumok többsége K-Ny-i irányú 
árokrészlet volt, az árkok mellett néhány kerek, sekély 
gödröt tártunk fel. Egyik gödör mellett egy kisméretű 
kemence K-i fele is eló'került. Platnija megsemmisült, 
viszont palástjának néhány részét betöltésében meg
találtuk. Az árkokhoz hasonlóan a gödrök leletanyaga 
is szegényesnek mondható, csak néhány állatcsont és 
vaskori oldaltöredék került elő. A leló'hely fó1eg a pa
takparti részre koncentrálódik, D-felé hamarabb véget 
ér, mint a feltárásra kijelölt terület. 

Rác-völgy-dűlő III. (KÖH 74381): Július 5. és au
gusztus 9. között a 011/2 hrsz.-ú ingatlanon, 583 m2-en 
kutattunk. A lelőhely a Rác-völgynek nevezett, egykor 
vízjárta, ma erdővel benőtt ároktól É-ra terül el, É-i 
határa a vasútvonal. A kialakításra kerülő útfelület két 
szélén (Ny-i és K-i oldalán) húztuk meg a kutatóárkokat. 
A feltárás során az érintett É-D-i irányú, mintegy 150 
m hosszú és 32 m széles földterületet két 150 m hosszú 
és megközelítően 2 m széles kutatóárokkal vizsgáltuk át. 

A kutatóárkokban a humuszvastagság megközelí
tően egyenletes volt; az eló'került régészeti jelenségek 
többsége Ny-K-i vagy ÉNy-DK-irányú árkok, melybó1 

régészeti anyag minimális mennyiségben került elő, 
továbbá feltártunk 2 gödröt és 2 kemencét. Az eló'került 
kemencék sütőfelületén többszörös megújítása volt 
megfigyelhető, melyekbe nagyobb mennyiségű követ és 
törtkerámiát helyezetek. Az eló'került kerámia minden 
esetben az avar korhoz köthető. 

A leló'hely gyakorlatilag összeér a tó1e D-re elhelyez
kedő Aba, Rác-völgy-dűlő (KÖH 37480) leló'hellyel, csak 
a vasút választja el őket, azonban két régészeti korszak 
települései találhatóak rajta, mind a kettő a patakparti 
részen. A két település feltehetően a vasúti töltés alatt, 
a domb legmagasabb részén összeér. 

A leletanyag a Kulturális Örökségvédelmi Szakszol
gálat jogutódja a Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti 
Örökségvédelmi Központ budapesti regionális irodá
jában történő elsődleges feldolgozás után a Magyar 
Nemzeti Múzeumba kerül végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Czifra Szabolcs, Dobozi Ágnes, Hetesi 
Szilvia, Kisjuhász Viktória, Nemes György, Petkes Zsolt 
régészek; Eleki Nándor, Falchetto Alfréd, Grósz Edit, 
Nagy Ferenc régésztechnikusok. A geodéziai felmérést 
az Archaeodata 1998 Bt. végezte. 

442.  Sikátor, Vecseny-puszta 
(Győr-Moson-Sopron megye) U, Ró 

F(fKöH DÁNIEL 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti leló'helyet azonosítottunk 

Sikátor határában, Vecseny-pusztától É-ra két új 
lelóbely került elő a nyomvonal területén: Vecseny
puszta II. és Ill. (KÖH 74215, 7421 9).  

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

443. Siklós, vár 
(KÖH 2 5076, 2 5079) 
(Baranya megye) Á 
A siklósi vár (1174, 1104 hrsz.) jelenleg is zajló nagy
szabású felújítási munkáihoz kapcsolódóan művészet
történeti falkutatást és régészeti feltárásokat végzett a 
Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti Örökségvédelmi 
Központja 2010. augusztus 2-31. között. Az ásatások 
párhuzamosan két területen zajlottak: a Várkápolna 
belsejében, és a vár DNy-i falszorosában, a tévesen ún. 
Kanizsai Dorottya kertnek nevezett terület É-i végében, 
a barbakánhoz kapcsolódó nyaktag D-i oldalán. A várká
polnában régészeti feltárás korábban nem volt, az ún. 
Kanizsai Dorottya kertben Czeglédy Ilona folytatott 
kutatásokat az 1960-as években. A várkápolna terüle
tének relatív időrendje feltárásaink tanúsága alapján a 
következó'képpen írható le. 
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A várhegy K-i oldalán a természetes sziklafelszínt 
több mint 2,5 m mélyen sem találtuk meg, a terepszint 
itt K felé erősen lejt. A legmélyebben lévő réteg erősen 
kevert, késő Árpád-kori kerámiával keltezhető feltöltés 
volt, az ezen lévő rétegekbe egy-egy Árpád-kori ob
jektum mélyült: cölöplyukak és egy sövénykerítéssel 
kerített habarcsterítés kis részlete. A különféle rétegek 
leletanyaga nem különbözött, sok állatcsontot és késő 
Árpád-kori kerámiát tartalmaztak. A terület régészeti 
jelenségei ettó1 a kápolna Ny-i falának belső oldalán tér
tek el, ahol egy jelentős pusztulás rétegeit, elplanírozott 
maradványait találtuk. 

A 8. réteg a késő Árpád-koriak közül az utolsó volt, 
amelybe egy kőépület U-alakban megtört vonalú alap
rajzzal felépített falait ásták. A fal a hajó Ny-i felében a 
mai kápolna É-i fala mellett került elő, K-i végén É-i, Ny-i 
végén pedig D-i irányban, derékszögben megtörve foly
tatódott tovább. A fal a kápolna DNy-i falsarkában, újra 
befordult. Az É-i oldalon, a fal K-i végén sekélyebben 
alapozott, falpillérszer(í kiugrása is volt. A hajó terébe 
nyúló részét, tehát a D-i fal melletti szakaszát gondosan, 
azonos szintre visszabontották. A korábbi épület Ny-i 
és É-i falait K felé meghosszabbítva felhasználták a 
mai kápolnahajó kialakításakor, csak É-i fasíkját tolták 
É felé. Az új, nyújtott, négyzetes alaprajzú helyiség 
K-en egyenes zárófallal rendelkezett, egy Ny-i, és egy, 
a szomszédos, É-i helyiségből nyíló bejárata volt. A K-i 
fal belső meszelt síkjához, a középtengelybe utólag egy 
oltárlépcsőt építettek, amelyró1 egy menza emelkedett. 
Az É-i falfülke szélességében szintén oltárlépcső készült, 
a fülke K-i fala elé pedig, a hajóba benyúló oltár épült. 
A hajó D-i oldalán teljesen hasonlóan jártak el, de az 
elrendezés nem volt szimmetrikus. Az É-i fülke a meg
szüntetett ajtónál alig lett szélesebb, a D-i viszont ennél 
jelentősen hosszabb. Az É-i menza mögött ráadásul két 
tégla szélesség(í pengefal is benyúlt a hajó terébe, amely
nek a D-i oldalon nem volt párja. A lépcsó1ue és oltár
asztalokra vékony, gondosan elsimított habarcsréteget 
hordtak fel, felületüket kimeszelték. Valószín(íleg még 
ugyanebben az építési szakaszban, de már a meszelése 
után a főoltár és a mellékoltárok közötti holt terekbe, 
minden bizonnyal a közlekedés akadálymentésebbé 
tétele miatt újabb lépcsőket építettek, amelyeket ha
sonló módon vakoltak és meszeltek. A lépcsó'ket inkább 
kóbó1, a menzákat téglából építtették, az utóbbiak sekély 
kőalapozást is kaptak. 

A következő építési periódusban bontották vissza 
a K-i falat, az oltárokkal együtt, meghagyták viszont a 
D-i oltárlépcsőt, amelynek magasságában a teljes hajó 
területén vastag épülettörmelékes feltöltés készült. Az 
É-i oldalon nagyobb arányú bontással kell számolni, 
mert a menzán kívül a lépcsó'k felső síkjába is bele 
kellett bontani, mivel azok magasabbak voltak, mint 
a D-i oldal megfelelő részletei, ráadásul az É-i fülke 
hátfalához a hajó terébe benyúló falat is meg kellett 
szüntetni. A hajóbeli szintemelés és a korábbi K-i zárófal 
áttörése a támpilléres, késő gótikus szentély építésével 

áll összefüggésben. Ugyanekkor létesült a karzat is, 
amelynek pilléralapozásai az épülettörmelékes feltöl
tésbe mélyednek. 

Az ún. Kanizsai Dorottya kertben a feltárás során 
megállapítottuk, hogy a teljes területen igen vastag, 
modern, az 1960-as évekhez köthető salakfeltöltés van. 
A feltöltés kétréteglí, korábban egy lejtőt alakítottak ki, 
amelyet azonban - feltehetően vízelvezetési problémák 
miatt - gyorsan megszüntettek, és újabb feltöltéssel jött 
létre a mai terepszint. 

Mivel a korábbi kutatás nagy mélységig bolygatta a 
területet, járószintek meghatározására nem volt mód, a 
korábbi terepszintet csupán a nyaktag alapozásának ki
ugrása jelezheti. Mivel a terület tulajdonképpen várárok 
volt, használata minden korszakban elég korlátozott 
lehetett, járószint helyett terepszintró1 indokolt beszélni. 
A nyaktag falát csak az ÉK-i sarokban alapozták a szik
lafelszínre, az utóbbi Ny felé ugyanis meredeken lejt. 

Az 1960-as években feltárt falaknak/épületmarad
ványoknak nem volt nyoma, azok magasabban fekvő ré
tegekben lehettek, és a szintsüllyesztéssel pusztultak el. 

Feltárásunk csupán két régészetileg értékelhető 
réteget talált, mindkettő feltöltés. A felső a 16-17. 
században, az alsó talán a késő Árpád-korban jött létre, 
de azokban egy 1960-as években ásott szondán kívül 
semmilyen objektumot nem találtunk. 

A Barbakán és nyaktagjának keltezéséhez ásatásunk 
nem szolgált új adatokkal, csupán az vált bizonyítottá, 
hogy a nyaktag falaiban lévő ívek soha sem voltak nyitot
tak, azokat a nyaktag építésével egy idóben falazták be. 

Munkatárs: Vadász Emese egyetemi hallgató. 
JANKOVICS NORBERT - HÉCZEY-MARKÓ ÁGNES 

Lilili.  Siklós, vár 
(KÖH 52773,  2 5076, 2 5077)  
( Baranya megye) B,  Kk. Tö 
A külső vár területén (1174 hrsz.) látogatóközpont épí
tése tette szükségessé a megelőző feltárásokat. Az ásatás 
2010. október 8-tól november 26-ig tartott, 660 m2-en, a 
látogatóközpont alaprajzának megfelelően. 

Az ásatási helyszín a vár kapujához vezető hídtól 
DNy-ra, az egykori külső vár falain belül helyezkedett 
el. Az 1961-ben végzett, Papp László és Kováts Valéria 
által vezetett régészeti feltárás II. számú kutatószelvénye 
a kijelölt területre esett. A feltárás területét kezdetben 
két részre kellett osztanunk, mivel a várfallal párhuza
mosan talált elektromos vezeték kiváltása késett, ezért 
a munka először csak a felület középső és K-i sávjában, 
a terület kétharmadán indult meg. A korábban parko
lónak használt területen a felső modern törmelékes 
réteg alatt is egy építőtörmelékes, szürkésbarna kevert 
feltöltés jelentkezett, melyben már megjelentek az újko
ri, hódoltság kori és középkori kerámiatöredékek is. Itt 
került elő az első jelentősebb lelet, egy 50 cm átmérőj(í 
kőgolyó, mely a törmelékes rétegben, objektumtól füg
getlenül feküdt. 
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A feltárás DK-i részén, szintén az építőtörmelékes 
részben két, egymástól 5 m távolságban található, kóből 
és téglából álló omladékra bukkantunk. A megtisztításuk 
során kibontakozott falsíkok feltehetően egy újkori épü
let, habarcs és más kötőanyagtól mentes alapozásának 
maradványai voltak. 

A területen, az építőtörmelékes rétegben több 
kisebb méretű hulladékgödör foltja jelentkezett. Ezek 
betöltése szürkésebb színű és leletanyagban gazdag volt, 
felt(ínően sok állatcsont és kerámia került elő beló1ük. 
Az objektumok egy része jelentős mennyiségű fémol
vadékot, salakot is tartalmazott. A kerámiaanyagban 
megtalálhatók voltak a jellegzetesen magyar, valamint 
a hódoltság kori török és feltehetó1eg importált balkáni 
kerámiatöredékek is. 

A feltárás É-i részén, közvetlenül a metszetfal mel
lett az építőtörmelékes feltöltés alsó részén egy kóbó1 ra
kott, téglalap alakú, egyik oldalán nyitott kemenceszerű 
építményre bukkantunk. Az objektum körül Perényi
címeres kályhaszemtöredéket, több edénytöredéket és 
egy 50 cm hosszú, széles pengéjű tőrt találtunk. 

Az objektumok feltárása során tisztázódott a terület 
K-i sávjának rétegrendje. Itt az építőtörmelékes feltöltés 
alatt egy barna homogén talajréteg helyezkedett el, 
melyben objektumok nem különültek el, de tartalmazott 
szórvány őskori, középső bronzkori mészbetétes kerámi
át. Ez a réteg feltételezhetően egy korábbi feltöltés során 
került a helyszínre, a korábbi terepszint kiegyenlítése 
céljából. Ez alatt elértük a sárga szín(í homogén altalajt, 
amely leletanyagot már nem tartalmazott, de jól nyo
mon követhető volt a felszín K-Ny-i lejtése. 

A terület középső részén volt a legvastagabb az 
építőtörmelékes feltöltés, mely alatt szenes, fémolva
dékos rétegek jelezték a kora újkori, középkori kerá
miával tarkított egykori járószintet. Egy helyütt még 
egy vízszintes, kavicsos réteg is kibontakozott. Erró1 
a területró1 azonban már hiányzott a barna homogén 
réteg, az építőtörmelékes és a szenes rétegek közvetlenül 
az altalajra települtek. 

A feltárandó terület Ny-i sávjában az elektromos 
vezeték kiváltása után indulhatott meg a munka. Itt a 
felső humuszos, törmelékes réteg eltávolítását követően 
egy sárgásbarna agyagos betöltésre bukkantunk, melyben 
nagyon kevés hódoltság kori kerámiatöredék volt. Ennek 
az alsó részén egy a várfallal párhuzamosan, attól 3-4 m 
távolságban lévő paliszád cölöpsora került elő, mely fel
tehetően a várfal földdel történő megerősítését szolgálta. 
A cölöpsoron kívül a sárgásbarna agyagos betöltés ék alak
ban kivékonyodott a terület közepe felé. Ez feltehetően 
a vár török elfoglalása utáni helyreállítási munkák során 
épült. Ez alatt - a Jeletek tanúbizonysága szerint - közép
kori, késő középkori rétegek húzódtak. Itt a feltárással a 
fal alját és az altalajt már nem értük el, mivel a területen 
eljutottunk az előírt, ill. engedélyezett bontási mélységig. 

Munkatárs: Simon Béla. 
NAGY ERZSÉBET 

Li li  5. Solt határa 
(Bács-Kiskun megye) B, Sza, Á, Kú 
A Solt DK-i elkerülő út kiépítéséhez kapcsolódó örök
ségvédelmi hatástanulmány részeként 2010 novembe
rében végeztünk terepbejárást. A tervezett nyomvonal 
hossza 3,71 km, mely teljes egészében Solt közigazgatási 
területét érinti. 

A bejárás során a nyomvonal mindkét oldalát 100-
100 m szélességben vizsgáltuk. A vizsgálat időpontjában 
a külterületi szakasz meghatározó részét még haszon
növények fedték; a terület jelentős részén nem lehetett 
terepbejárást végezni. Emiatt és az időjárás okozta 
rossz látásviszonyok miatt az eredmények részlegesnek 
tekinthetó1<. 

A vizsgált nyomvonalon hét újonnan azonosított 
régészeti leló'helyet regisztráltunk: 53-as út Ny-i oldala 
(KÖH 7661 1), Nagy-éri-Tétel !. (KÖH 76613), Nagy-éri
Tétel ll. (KÖH 7661 7), Nagy-éri-Tétel III. (KÖH 7661 9), 
Nagy-fri-csatoma l. (KÖH 76621), Nagy-éri-csatorna II. 
(KÖH 76623), Fehé1jefeldolgozó Üzem (KÖH 76625). 
Valamennyit felszíni telepnyomként határoztuk meg, 
területükön bronzkori, szarmata, avar, Árpád-kori, 
középkori, ill. kora újkori kerámiaanyagot gyűjtöttünk. 

Munkatársak: Bene Zsuzsanna, Kovács Sándor, 
Szabó Dénes, Alács Attila, Szabados György régésztech
nikusok, Halasi Viktória projektasszisztens. 

Lili6. Solymár, Homok-földek 
(KÖH 1 1 Li 1 8) 
(Pest megye) B, LT 

PARDITKA GYÖRGYI 

A 1 10. sz. főút Budapest-Pilisvörösvár közötti szaka
szának nyomvonalán végeztünk terepbejárást 2010. 
áprilisban. Vizsgáltuk az Aranyhegyi-patak DNy-i part
ját Budapest közigazgatási határától a Határréti-patak 
torkolatáig, és a két patak között emelkedő dombot a 
10. sz. főút ÉK-i oldala mentén Pilisvörösvár közigaz
gatási határáig. Az Aranyhegyi- és a Határréti-patak 
összefolyásától D-re a vasútvonalig, valamint a torkolat 
és Pilisvörösvár határa között a 10. sz. főút D-i oldala 
mentén az elfedettség miatt nem lehetett terepbejárást 
folytatni. 

A tervezett útépítés a 10. sz. főúttól É-ra érintette 
a Homok-földek határrészt, ahol a bejárás során egy 
kelta edénytöredéket, ill. intenzív sűrűségben késő 
bronzkori kerámiatöredékeket találtunk. A leletek 
szóródása DK felé a domb lábánál kezdődő beépített 
területig tart, ezáltal a leló'hely kiterjedése DK-i irány
ban a nyilvántartásban megadott méreténél 150 m-rel 
hosszabb. 

A terepbejárás során további régészeti jelenségeket 
nem észleltünk. 

Munkatárs: Koller Melinda régész. 
KOVÁCS FERENC 
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'-t'-17.  Solymár, vár 
(KÖH 1 1 '-1 1 7) 
(Pest megye) B, Kk 
A vár 2005 óta folyó rendszeres régészeti kutatását - 2007-
tó1, mint az ELTE Régészettudományi Intézete Magyar 
Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszéke kéthetes 
tanásatását - 2010-ben három munkahelyen végeztük. 

Mindenekelőtt folytattuk a lakóépülethez kapcso
lódó Ny-i mélypince betöltésének módszeres, t0vábbra 
is csak a kifejezett tudományos szempontok figye
lembevételével történő feltárását, teljesen elbontva a 
terület egészén kialakított tszfm. 174 m-es szintig az 
ÉNy-i rész eddig még nem kutatott, 1 m vastag és 1 ,8 
m széles, mintegy 4 köbmétert kitevő, az É-i falsíkhoz 
csatlakozó betöltési-pusztulási tömbjének rétegsorát. 
Az inkább az ÉK-i részre jellemző vastagabb, de itt Ny 
felé elvékonyodó, sárgásbarna kevert, köves-habarcsos
faszenes betöltés alatt Ny, s kissé É felé erősen emelkedő, 
s így a származásuk irányát jelző 20-30 cm vastagságú 
rétegeket bontottunk, köztük csak kisebb-nagyobb felü
letben mutatkozó sárga, néha még gyúrható, s gyakran 
tömbökben jelentkező agyaglerakódásokat és az altalajt 
képező sárga homokkő lepusztulásával keletkezett ho
mokcsíkokat. A rendkívül gazdag és egységes, a 16.  sz. 
első felénél korábbra t0vábbra sem keltezhető leletanyag 
(cserépedény- és üvegtöredékek mellett jelentős számú, 
részben megégett fémtárgy - többek között ásópa
pucs, nyílhegyek, vasbogrács(?), vasalások - és jelentős 
mennyiségű állatcsont) inkább a különböző barna, 
barnásvörös, égett, faszenes pusztulási rétegekbó1 került 
elő, melyeket csak a metszetrajzokon és a fényképeken 
lehetett élesebben elkülöníteni egymástól, azaz minden 
valószín(íség szerint közel egy idóben rakódtak le a Ny-i 
fal omlásrétege fölé. A feltárás eredményeként végig 
kibontakozott az É-i pincefal dongaboltozata számára 
tervezett fészek, az utóbbi előtt általában csak laza, köves 
törmeléket találtunk. 

Megkezdtük a várudvar D-i oldalát elfoglaló, a 
kúttól K-re eső terület előzetes kutatását. Itt egy 2,5x7 
m-es, É-D irányú, a várfalhoz rá meró1egesen csatla
kozó szelvényt alakítottunk ki a 2005-ben nyitott 4. és 
5 .  árkok között. Az itt feltételezhető melléképület Ny-i 
lezárása nem került elő - ezt valószínűleg keletebbre kell 
keresnünk - a kutatOtt területen ugyanakkor az egykori 
udvarszintet egy nagyrészt összefüggő, néhol köves töm
böket is magába foglaló vékony habarcsos építési réteg 
jelezte. Alatta egy 20-25 cm vastag, néhol kifejezetten 
agyagos feltöltési rétegsor jelentkezett, amely a benne 
talált Luxemburgi Zsigmond és Habsburg Albert érmek 
tanúsága alapján legkorábban a 15. sz. közepén került 
ide. Míg É-on mélyebben már a bolygatatlan sárga ho
mokkő mutatkozott - a 14. sz. végi várépítéssel egykorú, 
kifejezett járószintet tehát nem találtunk - D-en egy 
hasonló anyagú, talán a várfal emelése kapcsán végzett 
tereprendezés során ide hordott 15 cm vastag feltöltés 
alatt egy bronzkori objektumra bukkantunk. A szelvény 
DK-i részén kialakított, alig 1 xl ,5 m-es kutatóblokkban 

egy 0,5 m vastag, leletekben gazdag, barnásfekete 
rétegsort vágtunk át, de magának az objektumnak az 
értelmezése csak t0vábbi feltárásokkal lehetséges. 

Végül a várhegy Ny-i oldalán húzódó árok korának 
meghatározására egy, azt Ny-K irányban átvágó 1 ,5x4 
m-es kutatóárkot nyit0ttunk. A felül humuszos, alul 
sárga, néhol kifejezetten homok alkotta, gyakran erősen 
köves rétegsor alatt keleten már 1 m-es mélységben 
jelentkezett az emelkedő altalaj, ezt középen 1 ,2 m 
vastag betöltés alatt értük el. Nyugati része csak további 
bővítéssel lesz tisztázható. Kialakítása valószín(í]eg a 
középkorban történt meg, az említett rétegekbó1 fó1eg 
jelentős fémleletek (sarkantyú, lópatkó, csikózabla, 
nyílhegy) kerültek elő, t0vábbá megemlítendő egy 
vakmérműves díszű kályhacsempe-töredék. 

Munkatársak: Bakó Katalin, Bárdi Bogáta, Gulyás 
Bence, Havasy Orsolya, Hegyi Dóra, Hodosán Gabri
ella, Kovács Bianka, Megyeri Edit, Mosoni Mulki, Sidó 
Orsolya, Szalai Emese, Szvorák Dávid, Tóth Tünde és 
Varga Adrienn régészhallgatók. 

'-t'-18. Somogyacsa határa 
(Somogy megye) Kö 

FELD ISTVÁN 

Gerézdpuszta, Pusztaszentegyház (KÖH 76375): 2010. 
november 14-én terepbejárást végeztem a középkori 
Gerézd falu templomának azonosítására. A Gerézd
pusztától DNy felé induló, a Koppányba torkolló Diós
erdei-árokkal párhuzamos dűlőút DK-i felén, fiatal 
diófaültetvény közepén Ny-K-i irányban kb. 20 m 
hosszan közepes sűrűségben tégla- és kőtöredékeket, 
kevés fehér, meszes habarcsot és egy-két embercsontot 
figyeltem meg. A templomtól É-ra fekvő, enyhe dombon 
néhány középkori cserepet találtam a gazos tarlóban, a 
falu a Dióserdei-árokkal párhuzamosan húzódhat0tt. 

Pusztatemplom/Pusztaszentegyház (Orbán-cser, KÖH 
48614): A Somogyacsától K-re fekvő Pusztatemplom 
vagy Pusztaszentegyház dűlőnév a középkori Peremar
ton falu helyét jelöli. Északról a Koppány folyó rétje, 
K-ró1 az É-D irányú Dióserdei-árok által határolt, Ny
ról meredek oldalban végződő domb K-i oldalán, ritkás 
lucernában, a pataktól kb. 300 m-re igen nagy, kb. 50x30 
m-es területen nagy sűrűségben tégla- és kőtörmeléket, 
elvétve pedig embercsontOt találtam. A leló'hely teljes 
bejárására nem volt módom, a faluhely a Dióserdei
árokkal párhuzamosan húzódhat. A templom a gerézdi 
középkori templomhoz felt(ínően közel, légvonalban 
mintegy 800 m-re fekszik. 

'-t'-19. Sopron, Bencés templom 
( KÖH 52'-169) 

K. NÉMETH ANDRÁS 

(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Kú, Tö 
2010. január 18. és március 31 .  között megelőző feltárást 
végeztünk a templomban (Ferences-, Nagyboldogasz-
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szony-, Kecske-templom). Előzményként 1996-ban az 
É-i mellékhajó K-i szakaszát és az orgonakarzat boltozata 
feletti területet, 1998-ban a D-i mellékhajót, 1999-ben 
a karzat alatti területet tártuk fel. 

Első lépcsóben a szentély területén dolgoztunk. 
A főoltár két oldalán, a szentélybeli mellékoltárok előtt, 
és a szentély Ny-i részének teljes területén nyitottunk 
szondákat. A szentélyfejben egy 14. sz. elején kialakított 
kripta maradványait tártuk fel, melyet faragott kőlapok
ból építettek, K-i oldalába mérm(ívekkel díszített kőlapot 
helyeztek. A kripta D-i oldalát 1770 után a szentély alá 
épített nagyméretű kriptával semmisítették meg. A főol
tár D-i oldalán nyitott szondában a szentélyfej középkori 
járószintjét és egy a sekrestyébe nyíló ajtó(?) küszöbkövét 
tártuk fel. Jelenleg a falon festett-faragott barokk balda
chin helyezkedik el, ennek ideiglenes elbontása nélkül 
a nyílás nem kutatható tovább. A mellékoltárok előtti 
szondákban csak szórvány antropológiai anyag került 
elő, de ez természetes, hiszen a barokk kripta építése óta 
a járószint nem változott és a burkolatot sem cserélték. 

A mellékoltárok Ny-i szegélye és a diadalív vonala 
közti területre a barokk kripta már nem terjedt ki. Itt 
a felső rétegben kb. 2 m mélységig 4 csontvázas te
metkezést tártunk fel, ill. a D-i oldalon megtaláltuk az 
1650-ben létesített Viczay-család kriptájának lépcsőjét. 
A lépcső K felé ereszkedett, a hozzá tartozó boltozott 
rész a szentély alatti barokk kripta építésekor meg
semmisült. Az említett lépcsőmaradvány elbontása 
után az alatt egy csontvázas temetkezés került elő. Az 
eltemetett személy ruházata felt(ínően jó állapotban 
maradt meg, ezért a sírt a koporsómaradvánnyal és 
földdel együtt emeltük ki, szakrestaurátorhoz szállí
tottuk. A temetkezések alatt 2 periódusú római épület 
felmenő falait találtuk meg. Ezek illeszkednek a Fő téren 
1970 körül feltárt horreum falaihoz, azok folytatását 
képezik. A második periódusú átépítés fala közel egy 
méterrel magasabban kezdődik, alatta vastag, több 
helyütt kormos omladékréteg helyezkedik el. A szon
da Ny-i sarkaiban a diadalív faloszlopaihoz tervezett 
alapozásokat tártunk fel, ezeket azonban soha nem 
használták, mert a templom 13 .  századi építésében 
tervmódosulás következett be. A faloszlopokat nem 
futtatták a talajszintre, hanem konzolokra ültették. 
A faloszlop alapozások szintjének tetejétó1 indul a di
adalív vonalában egy törtkövekbó1 készült É-D irányú 
fal mutatkozott, ezt az egykori lettner K-i zárófalaként 
azonosítottuk. A visszabontott alapfalra a barokk szen
tély lépcsőjét helyezték rá. A szintsüllyesztés során a 
szentély oldalfalain sikerült megtalálni a 13 .  századi 
rózsaszín falfestés legmélyebben levő részleteit, ezek 
alapján a szentély járószintjét is meghatározhattuk. 

A szentély alatti barokk kripta szintjének kutatását 
1968-ban Tóth Sándor kezdte el, ő akkor egy kisebb szon
dát nyitott a tér közepén, ebben egy római pillérbázis 
Ny-i szegélyét tárta fel. A kutatás ekkor félbe maradt, 
dokumentálása sem történt meg. 2008-ban a kripta te-

rületét É-D-i irányú kutatóárokkal vágtuk át, már ekkor 
több pusztulási réteget határozhattunk meg. A munka 
másodlagos célja a templom alapozási mélységének 
megismerése volt, de 370 cm mélységig ez nem sikerült, 
alatta pedig a talajvíz miatt nem lehetett dolgozni. (A +-
0,00 szint a templom É-i kapujának küszöbkövén a K-i 
sarok. 1996 óta ezt az alapszintet használjuk.) 

A kripta szintjének feltárása során legalább 3 pe
riódusú római épület maradványait tártuk fel, köztük 
több pusztulási réteget különítettünk el. A szentély 
Ny-i részében talált 1 .  periódusú épület D-i fala erre 
a területre is átnyúlott. Az 1770 után épített kripta 
megsemmisítette a főoltár alatti - a forrásokból ismert 
- ún. „barátok kriptájának" Ny-i felét és a népkripta 
K-i zárófalát is. 

A hajó feltárása során sikerült lokalizálnunk a 
templom padozatába süllyesztett lépcsős lejáratú don
gaboltozatos kriptákat, összesen négyet. Ezek közül 3 
helye (fedlapja) ismert volt, viszont a negyediket csak 
a forrásokból tudtuk. Ennek helye a hajó DK-i pilléré
nek É-i oldala mellett található. A hajó 19.  sz. közepi 
járószint emelésekor ennek a kriptának fedlapját nem 
emelték a járószinthez. A Fenessy-család sírboltja a 
rajta levő évszám szerint 1 644-ben készült, 5 koporsós 
temetkezés történt benne. Megjegyzendő, hogy a közép
kori lettnert a kripta építésekor legkésóbb meg kellett 
szüntetni, mert annak boltozata a szentélyrekesztő Ny-i 
alapfalát megsemmisítette. A hajóban ugyanennek az 
alapfalnak az É-i részét feltártuk. Ez a szakasz is erősen 
töredékesen maradt meg a körülötte történt 4 csontvázas 
temetkezés miatt. A templom kriptáit - a Széchenyi
kripta kivételével - felnyitottuk, fotóztuk, felmértük és 
az összesítő alaprajzra is felvittük. A kriptákban levő 
maradványokat nem bolygattuk. Mivel a kripták lép
csői és boltozatai egymásba metsződnek, így a habarcs 
rákenődések és falazóanyag ráfedések alapján relatív 
építési kronológiájukat is megállapíthattuk. A hajóban 
a kripták közt összesen 15 koporsós temetkezést tártunk 
fel. Ezek melléklete általában olvasó és mellkereszt volt, 
de melléklet nélküli temetkezések is kerültek elő. 

A Ny-i pillérpár kutatásakor azok átépítését hatá
rozhattuk meg. A mai pillérek négyzet alapú bázisát 
másodlagosan felhasznált háromszög alakú kövek 
egymásba forgatásával oldották meg. Ezzel a bázisma
gasítással viszont egy korábbi, a falazott pilléralaphoz 
tartozó habarcsréteget törtek át. Ez utóbbi egy a 13 .  
századi még nem boltozott templom karzatának pil
léralapja lehetett. 

A hajóban a D-i pillérpár közt vakolt római falat 
találtunk, tájolása DK-ÉNy-i. Hasonlót az 1998-as fel
táráskor a DNy-i pillér D-i oldalán figyelhettünk meg. 
Az ÉNy-i pillér D-i oldalán is előkerült egy római fal, 
tájolása a fent leírtakkal egyezik meg, de alapozása jóval 
magasabbról és vastag, legalább 1 m-es omladékrétegró1 
indul, hasonlóan a szentély Ny-i felében tapasztalthoz. 

GABRIELI GABRIELLA - NEMES ANDRÁS 
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Lt50. Sopron, evangélikus templom 
( KÖH 7Lt853)  
(Győr-Moson-Sopron megye) Kú 
A német kitelepítettek emlékére az evangélikus temp
lom kertjében állítandó emlékmlí alapjainak készítése
kor a kőfaragó 2010. április 21-én jelentette, hogy az alap 
kiásása közben kőfalat találtak. A helyszínen valóban egy 
Ny-K-i irányú, a felszín alatt kb. 60 cm-re jelentkező, 
kb. 80 cm vastagságú, kőből rakott falat találtam, me
lyet dokumentáltam. A fal az alapozási munkákat nem 
zavarta, tovább nem bolygatták. A falmaradvány ahhoz 
az evangélikus paplakhoz tartozhatott, amelynek utcai 
szárnyát 1862-ben, a templom tornyának építése előtt 
bontották le.9 Apró leletanyag nem került elő. 

Lt 5 1  . Sopron Fő tér 
( KÖH Lt76 1 5 )  

GABRIELI GABRIELLA 

(Győr-Moson-Sopron megye) Ró, Á, Kk. Kú 
2010. március 1 .  és június 10.  között elvégeztük a 
megelőző feltárást a Városháza és a Storno-ház, ill. a 
Patikaház és a Storno-ház közötti szakaszokon. A kutatás 
700 m2-en folyt, kb. 3 m, helyenként 4 m mélységig. 

Sikerült pontosan meghatározni a római várost, 
Scarbantiát É-D-i irányban átszelő Borostyánkő út 
nyomvonalát, egy nagyobb szakaszát (7,70 m) teljes 
szélességben feltárni a Storno-ház előtt. A bogárhátú 
út különböző nagyságú és vastagságú gneiszlapokkal 
burkolt, szegélye 40 cm széles faragott, különböző hosz
szúságú mészkő hasábokból kialakított. Az utat K feló1 
másodlagosan elhelyezett oszlopok szegélyezik. Az út 
csaknem párhuzamosan halad a Storno-ház mellett, félig 
alatta. Keleti irányból a capitolium insulát É felől lezáró 
út csatlakozik hozzá, ennek szegélyét álló gneiszlapokból 
alakították ki. Az út D-i szegélye rézs(ísen kapcsolódik a 
Borostyánkő úthoz. A becsatlakozó útra a 4. században 
egy épületet emeltek, ekkor az út - a városfal megépítése 
miatt - már funkcióját vesztette. Az épület kialakítá
sához korábbi falakat is felhasználtak. Északi falában 
két, szimmetrikusan elhelyezett 2,5 m széles bejáratot 
tudtunk dokumentálni. A fal előtti törmelékes feltöltési 
rétegben egy nagyméretlí oltárkő került elő, LARIBVS 
A VG(vstis) dedicatióval. Az épület feltehetően szen
télykörzethez tartozott, ezt a feltételezést a capitoliumi 
templomhoz való közelsége indokolja. 

Közvetlenül a Tlíztorony előtt nagyméret(í kváderek 
látszanak, itt statikai okokból egyelőre nem végezhet
tünk teljes feltárást. Feltehetően a római É-i kapu K-i 
tornyához tartozó falmaradványokat találtuk meg. 

A Storno-ház előtti területen a Borostyánkő úton 
kívül egy több periódusú, vastag falú, tégla padlós római 

9 DÁvm-GooA-THIRIUNG: Sopron belvárosának házai és háztulaj
donosai. Sopron, 2008, 133. 

épület részletét tártuk fel, ennek falaiba nagyméretlí 
kvádereket is beépítettek. 

A Tlíztorony és a Városháza kocsifelhajtója közötti 
szakaszon egy késő római-kora népvándorlás kori, 
agyagba rakott kőalapozású, faszerkezetes épület ma
radványai kerültek napvilágra. 

A Tlíztorony melletti védőépület előtt a 1 1 .  századi 
ispáni vár kapujához tartozó kő támfal részlete került 
elő, amely égésnyomokat mutat és a vörössáncra jel
lemző gerendaszerkezet nyomai is fellelhetők benne. 
A feltárt területen az Árpád-kort egyébként csak egy 
kormos, égett réteg, benne néhány cölöplyukkal és egy 
kenyérsütő kemence maradványa képviselte. A terü
leten halad keresztül a 19.  században épített boltozott 
téglacsatorna. 

Közvetlenül a Városháza előtt egy középkori lakóház 
alapfala került felszínre, a három ház közül, amelyek a 
mai, a 19. század végén emelt épület helyén álltak, a 
középsőé. A régi városháza maradványainak egy része 
is a feltárási területre esett. Annak falait az új városháza 
építésekor csak a járószintig bontották vissza, romjait a 
pincékbe döntötték bele. A falmaradványokból és a pin
cék betöltésébó1 késő középkori és reneszánsz faragott 
kövek kerültek elő. Feltártuk az épület emésztőgödrét, 
ahonnan igen nagy mennyiséglí kerámia került felszínre 
a késő középkortól a 19. század elejéig. A régi városháza 
épülete 1488-tól szerepel a városi dokumentumokban. 
Az eredeti, középkori épületbó1 csak egy visszabontott 
falsarkot találtunk meg, az átépítések során a középkori 
falak zöme megsemmisült. 

A területen halad keresztül a 19. században épített 
boltozott téglacsatorna, melyet a rekonstrukció során a 
csapadékvíz elvezetésére használtak föl. 

A feltárás olyan épített örökségi értékeket eredmé
nyezett, amelyek miatt Sopron Megyei Jogú Város Ön
kormányzata a feltárt romok egy részének bemutatása 
mellett döntött. 2010. október 15. és december 2. között 
a bemutatásra szánt területen a pilléralapok helyének 
kutatásával folytattuk a munkát, amit a tél beállta miatt 
szakítottunk meg. 

A feltárással párhuzamosan a Fő tér rekonstruk
ciós munkálataihoz kapcsolódóan folyamatosan régé
szeti megfigyelést is végeztünk. A tér több pontján a 
közm(íárkokban római épületmaradványokat találtunk. 
A Szentháromság-szobor körül kialakított csapadékvíz 
elvezető csatorna építésének megfigyelése különösen 
eredményesnek bizonyult. A bencés templom szentélye 
alatt, ill. a templom É-i fala mellett, a Fő téren korábban 
feltárt, feltehetően horreum rendeltetés(í épülethez 
csatlakoztatható további falmaradványok kerültek elő, 
jelentős mennyiséglí kerámiaanyag kíséretében. Az 
egyik falcsonk tetején egymásba rakott három, egyszerlí 
kivitelezéslí bronztálat találtunk; a Tábornok-ház előtti 
szakaszon freskótöredékeket; a Megyeháza épülete előtt 
egy 5. századi besimított díszítéslí korsó darabjait. Meg
állapítható volt az is, hogy a középkori járószint mintegy 
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100 cm-rel a mai alatt volt, kisebb kövekkel alapozva, a 
központi részeken nagyobb kó1apokkal burkolva. 

A Szent György utca-Új utca találkozásánál, a római 
forum járószintjén előkerült egy lovas szobor talapzata. 
Szobrokat ezek szerint nemcsak a forum terének szélén, 
hanem annak belsejében is elhelyeztek. A bázist doku
mentáltuk és eredeti helyén hagytuk. A mellette heverő 
sima oszloptörzstöredéket kiemeltük. A Gambrinus-ház 
előtt a forum Ny-i szegélyének három lépcsőjét dokumen
táltuk, a mellettük kialakított folyókával és a forum terét 
burkoló nagyméretű mészkó1apok részletével együtt. 

A Városháza D-i oldalánál a régi városháza DK-i 
irányba haladó rézsűs falának részletét figyelhettük meg. 

A Szent György utca 1-3. előtt megfigyeltük, hogy 
korábban az épületek vonala az utca felé beljebb, nyu
gatabbra húzódott, mint jelenleg. 

Munkatársak: Nemes András művészettörténész és 
Polgár Péter régész. 

Li52.  Sopron, Halász utca 9-15 .  
( KÖH 52377) 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ró 

GABRIELI GABRIELLA 

2010. július 16-án a 1035 hrsz.-ú telken az iskolaudvar 
beépítését végezték régészeti megfigyelés mellett. Az 
udvaron 11 ,  a tervek szerint zxz m-es pilléralapot ástak. 
A valóságban a pillérek többnyire 180x180 cm nagyságú
ak és 200-220 cm mélységűek lettek. Az 1 .  pilléralapnál 
az udvar járószintje alatt 60 cm-ig törmelékes, kevert, 
csapadékvíz csatornával bolygatott réteg volt, alatta 170 
cm mélységig fekete, nedves réteg, benne újkori kerá
mia és állatcsont, továbbá néhány szürke, jellegtelen, 
apró kavicsokkal soványított kerámiatöredék került elő, 
talán rossz minőségű római kori. A többi pilléralapnál 
is hasonlóak voltak a rétegviszonyok. Említésre méltó 
kerámiaanyag a 7. és 10. pilléralapból került még elő, a 
többibó1 vagy semmi, vagy nem régészeti korú. A 7. szá
múból késő gótikus ivópohár töredéke a fekete rétegbó1, 
a felsőbolygatottból pedig egy 18. századi márványozott 
mintájú kályhacsempe töredéke került elő. A 10. sz. 
pilléralap rétegei: 40 cm mélységig beton és sóder, 155 
cm-ig világosszürke, kevert réteg, ebbó1 már került elő 
késő középkori kerámia töredék és állatcsont, 172-ig fe
kete, sok szalma töredéket és apró fadarabot tartalmazó, 
égésnyomokat mutató, szagából ítélve minden bizonnyal 
istállóhoz tartozó réteg húzódott, ebbó1 meglehetősen 
sok késő középkori kerámiatöredék, égett állatcsontok 
és egy kovácsolt, szintén megégett vasszög került elő. 

Li53.  Sopron, Major köz 3. 
(KÖH 52Lili3)  
(Győr-Moson-Sopron megye) Kú 

GABRIELI GABRIELLA 

2010. szeptember 27-én régészeti megfigyelést folytat
tam a telken (623 hrsz.) létesítendő liftakna és új bejárat 

földmunkáinál. A liftakna és a három kútalap kivitele
zéshez az épület belső folyosóját részben elbontották. Az 
1,5 m mélységűnek tervezett liftakna gödrének közepén 
a korábbi alapozáshoz tartozó kb. 0,8 m mélységben 
20 cm szélességű betonalap húzódik, melyet fel kellett 
törni. A téglatörmelékbó1 és más építési hulladékból álló 
erősen kevert alapozási feltöltés vastagsága mintegy 0,4-
0,5 m. Alatta érintetlen termőtalaj-réteg helyezkedett el, 
a liftakna az altalaj mélységét nem érte el. A földmunkák 
során régészeti jelenségeket nem tapasztaltam, az alsó, 
humuszos rétegben szórványként a 17-18. századra 
keltezhető edényfedő és állatcsont került elő. 

Li 5Li. Sopron-Sopronbánfalva, 
Pálos-Karmelita kolostor 
(KÖH 5227 1 )  
(Győr-Moson-Sopron megye) Kk, Kú 

POLGÁR PÉTER 

A 2007-ben elkezdett, de akkor egyéb okok miatt nem 
folytatható megelőző feltárás második ütemét végez
tük el 2009. augusztus 25. és 2010. január 26. között. 
Az Ady E. út 189. sz. ház és a kolostor K-i gazdasági 
udvara közt húzott árkokban régészeti jelenséget nem 
tapasztaltunk, a terület erősen feltöltődött fó1eg építési 
törmelékkel. Ugyanezt tapasztaltuk a gazdasági udvar 
területén is, ahol a 17 .  sz. közepétó1 a lejtős terepet víz
szintes platóvá alakították. Itt néhány szemetesgödröt 
találtunk, amelyek a K-i támfal korát is meghatározták. 
A kolostorhoz tartozó meredek lejtő alján (K-i oldal) 
terepbejárással sikerült meghatározni az 1 667-ben 
készült 5 stációs kálvária egykori nyomvonalát, melyet 
felmértünk. 

A kolostor gazdasági udvarában a 2007-ben nyitott 
szondát K-i és D-i irányba tovább bővítettük. Célunk 
itt a 15. sz. végén épült, ám a 16. sz. második felében 
nagyrészt elbontott kolostor alapfalainak tisztázása volt. 
A szondában több falmaradványt is találtunk, amelyek 
két építési periódusra utalnak. Azt is megállapíthattuk, 
hogy a pálosok által épített kolostor nem szabályos zárt 
udvaros épület volt, hanem a templom D-i oldalához 
csatlakozott L alakban (D-i és Ny-i szárnya nem volt). 
A feltételezett kerítésfalat nem sikerült megtalálni, ezt 
a 17. századi építkezésekkel szüntethették meg. 

A kerengő ÉK-i sarkában feltártunk egy 15.  sz. végi, 
átmctsződő pálcatagos ajtókeretet, az ehhez tartozó lá
bazati síkkal együtt, ill. az ajtó előterében pilléralapozást 
és alapfalak maradványait találtuk. Utóbbiak a már em
lített pálcatagos ajtó előtétépítményének maradványai 
lehettek, elbontásuk 1630-1650 közt történhetett, a kora 
barokk kolostor építésekor. A középkori sekrestye D-i 
oldalán feltártuk annak lábazatát, tisztáztuk a sekrestye 
és a kolostor K-i szárnyának egymáshoz való viszonyát. 
A sekrestye D-i falára ráépült 17.  századi lépcsó'ház pi
henője alatt kialakított sufnit kitisztítottuk, kőpadlóját 
feltártuk, a másodlagosan beépített lábazati kőelemeket 
a múzeum raktárába szállítottuk. A helyiséget kezdet-
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ben a templom raktárának, majd fa és szén tárolására 
használták, késó'bb elfalazták. 

A templom É-i oldalán csapadékcsatorna ásása 
közben 7 csontvázas temetkezés kerültek elő. Mivel 
itt nem számítottunk temetkezésre, a sírok egy részét 
a markoló megbolygatta. Hatot teljesen feltártunk, az 
egyiket, mivel csak a metszetfalban mutatkozott, doku
mentáltuk, de nem bontottunk rá. A sírok mellékletekkel 
voltak; több olvasót, mellkeresztet, ill. egy medaillont 
is találtunk. Az olvasószemek fából, rézbó1 készültek, a 
kettős keresztes mellkereszt és a medaillon úgyszintén. 
A temetkezések a 17 .  sz. közepénél nem korábbiak, 
inkább a század végére, a 18. sz. elejére tehetó'k. 

December elején került elő a kolostor kútja. Ennek 
helyét egy 19. sz. közepéró1 származó felmérésbó1 is
mertük, de a kút azóta eltűnt; vastag betonréteg fedte. 
Átmérője 1 ,8 m, főleg lapos gneiszkövekből rakták. 
Érdekessége, hogy a kút aknája a függó1egesbó1 kitér K-i 
irányba, okát nem tudjuk megmagyarázni. Az viszont 
kiderült, hogy a kutat a kolostor barokkizálásakor maga
sították. Ekkor töltötték fel a gazdasági udvar területét 
a mai szintre. Ez mintegy 3-3,5 m-es töltést jelentett, a 
kút káváját ennyivel kellett magasítani. 

A feltűnően nagy átmérőjű kútban kizárólag 20. 
századi betöltést találtunk, valószínűleg az 1948-as álla
mosítást követően temették be. A leletek közt 18. századi 
zöldmázas kályhacsempék töredékei is voltak. Találtunk 
az egykori karmelita zárdához köthető néhány kerámia 
kegytárgytöredéket, mint pl. kisméretű, valószínűleg 
cellákból való szenteltvíztartót. 

NEMES ANDRÁS - POLGÁR PÉTER 

Li55 .  Sopronkövesd, ÉNy-i lakóterület 
( KÖH 53303)  
(Győr-Moson-Sopron megye) U 
2010. július 12-14. folyamán leletmentő feltárást végez
tünk Sopronkövesd ÉNy-i szélén, a Jókai Mór utca É felé 
dűlőútként folytatódó részén, a meró1eges Margaréta 
utca sarkától É felé mintegy 100 m hosszú szakaszon 
(066 hrsz.). Előzményként július 8-án folyamatban levő 
útfelújítási munkálatok szemléjénél a kiszáradt talajon 
bizonytalanul körülhatárolható objektumfoltot azono
sítottunk, a felületen számos neolit korra keltezhető 
kerámiatöredéket gyűjtöttünk. A kivitelezési munkála
tokat leállítottuk. 

Közvetlenül a dűlőút mellett, attól Ny-ra régészeti 
leló'hely terül el, melyen DVK településnyomok ismertek. 
Helyi lakos (Dózsa Gy. u. 1.) a kertjében talált számos, 
szintén a neolitikum időszakába sorolható, kevéssé jelleg
zetes kerámiatöredéket, valamint kovapattintékot, melye
ket felajánlott a Soproni Múzeum gyűjteményének. Mind
ezek alapján valószínlísítettük, hogy az említett leló'hely a 
település Ny-i szélén húzódó telkekre is kiterjed. 

A feltárás során összesen öt gödröt dokumentál
tunk, közülük a 2. sz. két beásásból állt, s a legtöbb 
kerámiatöredék is innen került elő. A jellegzetes bevé-

sett vonaldíszes darabok mellett durvább kivitelezésű 
töredékek jelentkeztek, valamint kovapattintékok és 
némi állatcsont. Az objektumok mellett több kerámia
koncentrálódási helyet is megfigyeltünk, itt szelvények 
segítségével vizsgálódtunk, ám egyik alkalommal sem 
lehetett jelenséget azonosítani. A dokumentált objektu
mok a kutatott szakasz közel teljes hosszán helyezkedtek 
el, a K felé a nyomvonalon is túlnyúló 4. objektum azt 
bizonyíthatja, hogy a neolit település valószínűleg va
lóban folytatódhat ebbe az irányba. 

Munkatárs: Balassa Krisztina régésztechnikus. 
POLGÁR PÉTER 

Li56. Súr, Árpád utca, római katolikus templom 
( KÖH 72587)  
(Komárom-Esztergom megye) Kú 
2010 januárjában az építtető önkormányzat kérésére 
szemlét végeztünk a római katolikus templom (263 
hrsz.) felújításánál. A barokk kori templom, mely 
1785-ben épült, a falu központjában, domboldalban 
elhelyezkedő, szabadon álló, keletelt, egyhajós épület, 
szegmensíves záródású szentéllyel, É-i és D-i oldalán 
egy-egy bővítménnyel, Ny-i homlokzatán homlokzat elé 
ugró toronnyal. A 19. sz. folyamán többször átalakították. 
A templombelsóben a padok felszedésekor kiderült, hogy 
alattuk burkolat nem volt, a padok talpgerendái részben 
döngölt agyagra, részben É-D irányú, egy téglányi vastag 
sávalapokra voltak rátéve. Ezek barokk kori téglákból 
épültek (téglaméret: 30x15x5 cm), némelyikükön az 
itt birtokos Zichy-családra utaló CNZ bélyeg szerepelt. 

Megállapíthattuk, hogy a templom hajójának Ny-i 
fala teljes hosszában, az É-i és a D-i hajófal pedig nagy
részt egy korábbi törtkőfalazatra épült rá. A mai temp
lom téglafala és a korábbi törtkőfalazat - mai lábazatban 
is jól látható - vízszintes elválása az ÉNy-i külső hajósa
roktól K-re 12,7 m-re egy külső falsarok formájában ér 
véget. E külső falsaroknak a D-i párja a D-i hajófalban 
is azonosítható volt. A törtkőfalazat általában szabály
talan falsíkot mutatott, ami arra utalt, hogy alapfalhoz 
tartozott. E korábbi épület felmenő falát csupán az ÉNy-i 
külső falsarok környezetében azonosíthattuk néhány 
kősor formájában, ahol az alapozási padka mintegy 0,5 
m-rel emelkedik a mai külső járószint fölé; mindez az 
egykori külső járószint lepusztulására utal. 

A hajó belsejének ÉK-i felében a padok helyén, a ba
rokk kori sávalapozások között, közvetlenül az É-i hajófal 
mellett láthatóvá vált egy K-Ny irányú, 132 cm széles 
kőfal teteje (a mai padlótól 6 cm mélységben) mintegy 
5,7 m hosszan, körülötte pedig a homokos altalaj 9 cm 
mélységben. A fal K-i folytatása nem volt követhető, 
mert befutott a mai préselt kő agyaglap burkolat alá, Ny-i 
vége egy külső falsarokban fordult É felé, és csatlakozott 
az É-i hajófal alatt azonosított falhoz. Ugyanennek D-i 
párját nem lehetett megtalálni, csupán egy szabálytalan 
kő jelezte hasonló falazat meglétét. Mindezek alapján 
egy kb. 9,7x7,6 m belméretű hajóval, kb. 5,5 m belső 

3.li9 
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szélességű, min. 5,7 m hosszú szentéllyel rendelkező 
korábbi templomot azonosítunk a mai épület helyén, 
melynek szentélyzáródása ismeretlen, a mai szentély 
alá húzódik. A keletelés és a tisztán törtkőfalazat alap
ján valószínűsítjük, hogy a 15. sz. végétó1 emlegetett 
középkori súri plébániatemplom maradványai. Keltező 
értékű leletanyag nem került elő. 

Dokumentálás után a padok a barokk kori sávala
pokra kerültek vissza, helyükön burkolás nem történt. 

4 57.  Súr határa 
( Komárom-Esztergom megye) V, Á 

FÜLÖP ANDRÁS 

2010. október folyamán terepbejárást folytattunk a 
megye DNy-i szegletében levő Súr község területén. 
Célunk ezzel új leló11elyek feltérképezése volt, hiszen 
közigazgatási határán belül eddig tervszerű régészeti 
tevékenység nem folyt. 

A községtó1 D-re levő területeket jártunk be a ren
delkezésünkre álló 3 nap alatt. Először a már ismert és 
nyilvántartott Pogánysánc (KÖH 76359) lelónely Árpád
kori mottéjának állapotát vizsgáltuk, majd új, Árpád-kori 
telepjelenségeket rögzítettünk a Mélyúti-dűló'ben (KÖH 
75833). A Súri-patak mentén (KÖH 63302) kora vaskori 
temető nyomait rögzíthettük: a nagy esőzések alkalmá
val az egyik földúton vízmosás keletkezett, amely egy 
ehhez a korszakhoz tartozó urnát vágott ketté. Kora vas
kori urnás temetkezést bontottunk ki, amely 7 edénybó1 
állt, ebbó1 kettőben találtunk emberi hamvakat. 

A leletanyag a tatai Kuny Domokos Múzeumba 
került. 

458. Szabadegyháza határa 
(Fejér megye) Ő, Á 

LÁSZLÓ JÁNOS 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

Szabadegyházán négy új, kisebb kiterjedés(í lelóne
lyet azonosítottunk (Felső-dűlő, KÖH 74077; Szabadegy
házi vízfolyás, 74081; Göncsög-díílő, 74083) . A Kajdy-ta
nya mellett például egy ismeretlen korú temető nyomai 
kerültek elő a homokos domboldalon (KÖH 74079). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

4 59. Szakály, Ürgevár-puszta 
(KÖH 7652 1 )  
(Tolna megye) ő 
2010. április 26-27-én régészeti megfigyelést végeztünk 
az Ürgevár-puszta területén folyó földmunkáknál. A ki-

viteli terv szerint 26 oszlop állítására került sor. Minden 
oszlop helyén 1 x 1  m-es szondát készítettünk. Régészeti 
leletre, jelenségre utaló nyomot a 101-106, 201-208 
és 213-218 sz. oszlopoknál nem találtunk. A pusztára 
vezető út mellett a domb aljában a 209., 210. és 211 .  sz. 
oszlopoknál, a korábban lefúrt oszlophelyeknél 30-80 
cm mélységben megfigyelt sárga altalaj helyett az átlag 
250 cm mély lyukakban végig barna-humuszos, régé
szeti leletanyagot nem tartalmazó feltöltődési réteget 
figyeltünk meg Tekintve ezen terület mélybevágás 
jellegére ez természetes okokkal nehezen magyarázható. 
A régészeti leletek hiánya miatt nem bizonyítható, de 
az irodalmi adatok (Wosinsky Mór) alapján feltétele
zett bronzkori földvár sáncárka sem zárható ki ezen a 
területen. 

A munkákkal párhuzamosan bejártuk a hálózattól 
É-ra és K-re eső szántások területét, ahol őskori leló11ely
re utaló edénytöredékeket találtunk, a felszínen pedig 
a dombot körülölelő sáncárok sötétbarna humuszos 
betöltődésének csíkja is egészen jól követhető volt. 
A szondákban tapasztaltak alapján azonban a lelónely 
nem méri el a most kiépítésre kerülő vezeték vonalát. 

460. Szalánta, Bükkös 
(Baranya megye) U, R 

SZABÓ GÉZA 

2010. augusztus folyamán régészeti megfigyelést végez
tünk a Horvát Tranzit gázvezeték-fektetés földmunkái 
által érintett régészeti lelónelyeken. 

Büld?ös (HT-162 lh., KÖH 74683): Augusztus 10-13-
án a nyomvonal 181 +150 és 181 +210 km-szelvényei 
között dolgoztunk. A leló11ely Szalánta külterületén, 
egy mélyebb patakvölgy fölötti, É-D irányú fennsíkon 
található, a fennsík az 58. sz. főúttal párhuzamosan 
fut. A gázvezeték nyomvonalában 298 m2-nyi nyesett 
területbó1 régészetileg pozitív 178 m2 volt. Mindössze 
5 régészeti objektumot tártunk fel, de ebbó1 a néhány 
gödörbó1 is jelentős mennyiségű leletanyag került elő. 
A legérdekesebb egy kétosztatú tál töredéke, amely 
alapján a lelónelyet a rézkori badeni kultúra időszakába 
sorolhatjuk. 

Büldeös II. (HT-163 lh., KÖH 74685) : Augusztus 
11-19. között a humuszréteg gépi eltávolítása során több 
tucat régészeti objektumot azonosítottunk, a további 
munkavégzést a nyomvonal 181+350 és 181+900 km
szelvényei között leállítottuk. A gázvezeték nyomvona
lában 2989 m2-nyi nyesett területbó1 2350 m2 bizonyult 
régészetileg pozitívnak. 

A lelőhely Szalánta külterületén, egy mélyebb 
patakvölgy fölötti, É-D irányú fennsíkon található, a 
fennsík az 58. sz. főúttal párhuzamosan fut. A leló11ely 
intenzív, összesen 101 régészeti objektumot tártunk 
fel, melyek nagy része igen sekély, az altalajba sokszor 
csak 10-15 cm-re mélyültek. Leletanyagát tekintve 
klasszikus Baden, és így valószínű, hogy egy lelőhelyet 
alkot a HT-162-vel. 

350 
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Bühhös III. (HT-165 lh., KÖH 74689): Augusztus 
12-24. között a nyomvonal 182+550 és 182+800 km-szel
vényei között 1278 m2-nyi nyesett területbó1 régészetileg 
pozitív 837 m2 volt. A lelóbely Szalánta Németi nevií 
településrészéhez közel, egy patakvölgy fölötti meredek 
domb tetején található. A régészeti objektumok nagy 
része a dombtetőn sűr(ísödött, közülük említésre méltó 
két nagyobb gödörkomplexum, amelyekben jelentős 
mennyiségű leletanyag volt. A kerámiaanyag alapján 
a település a neolit-rézkor átmeneti időszakra, ill. ez 
utánra datálható, ami a lengyeli kultúra III. fázisának 
felel meg. 

Munkatársak: Vadas Lívia, Fenyvesi Anita, Németh 
Réka régésztechnikusok. 

Li6 1 .  Szalánta, Kodgrusice 
(Baranya megye) Ő 

LIGNER JÁCINT 

2010. július-augusztusban elvégeztük a Horvát Tranzit 
gázvezeték-fektetés által érintett régészeti leló11elyeken 
a földmunkák régészeti megfigyelését. 

Kodgrusice (HT-159 lh., KÖH 74675): Július 24. és 
augusztus 10. között a nyomvonal 180+150 és 180+300 
km-szelvényei között dolgoztunk. A leló11ely Szalánta 
külterületén, egy mélyebb patakvölgy fölötti, É-D 
irányú fennsíkon található, a fennsík az 58. sz. főúttal 
párhuzamosan fut. A gázvezeték nyomvonalában 814 
m2-nyi nyesett területbó1 333 m2 volt régészetileg érin
tett. A lelóbelyen 1 1  régészeti objektumot tártunk fel. 

Kodgrusice II. (HT-160 lh., KÖH 74679): Július 26. és 
augusztus 10. között a nyomvonal 180+430 és 180+565 
km-szelvényei között dolgoztunk. A gázvezeték nyom
vonalában 765 m2-nyi nyesett területbó1 régészetileg 
érintett 281 m2 volt. A lelóbelyen 6 régészeti objektumot 
tártunk fel. 

Kodgrusi.ce III. (HT-161 lh., KÖH 74681): Július 29. és 
augusztus 1 1 .  között a nyomvonal 180+850 és 180+925 
km-szelvényei között dolgoztunk. A gázvezeték nyom
vonalában 360 m2-nyi nyesett területbó1 régészetileg 
pozitív 270 m2 volt. A leló11elyen 8 régészeti objektumot 
tártunk fel. 

Mindhárom leló11elyre érvényes, hogy az objek
tumokból eló'került jellegtelen, rossz minőségű őskori 
durva kerámia alapján pontosabb kormeghatározás 
egyelőre nem lehetséges. Előfordulhat, hogy a lelóbe
lyek valójában egyetlen nagyobb, kevésbé intenzív, de 
nagy kiterjedésű őskori település részei. 

Munkatársak: Vadas Lívia, Fenyvesi Anita. 

Li62 .  Szank, Haladás Tsz 
( KÖH 3566 1 )  
(Bács-Kiskun megye) Á 

L!GNER JÁCINT 

A Magyar-Horvát gázvezeték építéséhez kapcsolódó 
előzetes terepbejárás során azonosított HT-14 jelű 

lelóbely Szank község belterületétől É-i irányban talál
ható, egy lapályos, szántóként hasznosított területen, a 
földgázvezeték 33+ 300-33+500 km-szelvényei között. 

2010. február 24. és március 3. között végeztük el 
a gázvezeték nyomvonala által érintett szakasz meg
előző feltárását, 1009 m2-en, 5 m szélességben és 200 
m hosszan. A feltárás a lelóbely K-i szélét érintette; É-i 
és D-i határait a kutatás során sikerült meghatározni, 
Ny-i irányban a nyomvonaltól mintegy 150 m távolságig 
folytatódik. Az ásatás során egy szórt telep részletét ta
láltuk: több sekély gödröt és néhány K-Ny irányú árkot. 
Az objektumokból nem került elő lelet, de a humuszolás 
során eló'került szórvány kerámia alapján az Árpád-kor 
időszakára datálhatjuk. 

Munkatársak: Kulcsár Zoltán, Kulcsár Zoltánné, 
Frank Tamás technikusok. 

Li63. Szank, Haladás Tsz I I .  
( KÖH 72667)  
(Bács-Kiskun megye) Á 

HARGITAI ANDRÁS 

A HT-113 jelű lelóbely a Magyar-Horvát gázvezeték 
építése során került elő. A géppel végzett árokásás köz
ben egy Árpád-kori település nyomvonalba eső része 
semmisült meg. Ezt észlelve a munkálatokat azonnal 
leállít0tták. A terület É-i felében ekkorra már jelentősen, 
70-80 cm mélyen túlszedték a mindössze 30-35 cm vas
tag humuszrétegben lévő Árpád-kori szintet. A helyzetet 
bonyolította, hogy a területen futóhomokkal elfedett 
talajréteg található. A szakfelügyelet során a rongálódott 
felületen jelentősebb számú Árpád-kori edénytöredék 
és emberi csontok kerültek elő. 

2010. március 1-17. között végeztük el a megelőző 
feltárást. A lelóbely Szank belterületéró1 É-ra, a Jász
szentlászló felé vezető műúttól közvetlenül K-re, az ún. 
Szemerédi-keresztnél, egy kissé kiemelkedő dombhát0n 
található. A terület felszíne lankás dombokkal tagolt 
futóhomok. A leló11ely É-i része legelő alá, míg a D-i fele 
szántott részre esik. A feltárást a már kiásott árokszaka
szon a 31+850-32+150 km-szelvényben, 300 m hosszú 
szakaszon végeztük el, 429 m2-en; 12 objektum (13 
stratigráfiai egység) : 1 épület, 7 gödör és 4 árok került 
elő. A szelvény É-i részében pár gödör megmaradt alsó 
része került elő, míg a D-i felében több árokszakasz látott 
napvilágot. Keltező leletanyagot egyikben sem találtunk. 

Az ásatás legizgalmasabb, szakmailag is kiemelkedő 
jelensége egy félig földbe mélyített épület volt, melynek 
a nyomvonalba eső része a kivitelezéskor végzett gépi 
munkálatok során teljesen megsemmisült. Lehető
ségünk volt a nyomvonalon kívül eső, épen maradt, 
nagyjából negyednyi házrészlet feltárására, melyben 
jelentős számú emberi vázrész került elő, teljesen fel
dúlt helyzetben. Az épület betöltése helyenként erősen 
kormos, hamus volt, néhol a padló is egészen vörösre 
égett. A csont0k egy része is erősen meg volt égve. Az 
emberi vázmaradványok mellől tucatnyi 13 .  századi 
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denár és brakteáta, számos viseleti és használati eszköz, 
egy aranygyűrű, egy láncos-csüngős arany fülbevaló és 
egy aranyveretes párta került elő. 

Az épület kitermelt földjét a nyomvonal menti há
nyóban nagy pontossággal tudtuk azonosítani. Bacskai 
István műszeres kutató segítségével átvizsgált több 
köbméternyi depóban további nagy mennyiségű em
beri vázrész és további régészeti leletanyag került elő, 
többek között köpűs ezüst karikaékszerek, karkötó'k, egy 
vaskulcs, egy taréjos sarkantyú, egy pénzváltó mérleg 
két karja és nem utolsó sorban egy páncéltörő kopja. 
A hányóból további ezüstpénzek is eló'kerültek, összesen 
71 db brakteáta és dénár volt a leletanyagban. 

Az antropológiai vizsgálatok alapján az épületben 
minimálisan 34 elhunyt maradványai feküdtek, fó'ként 
nó'k és gyermekek. A leletanyag egy része a korszakból 
ismert érem- és kincsleletekkel mutat közeli rokonsá
got, míg más része a korabeli viselet és hétköznapi élet 
emlékeit őrzi. Igen fontos gazdasági és társadalomtör
téneti adalékokat vet fel a régióban ez idáig unikálisnak 
számító pénzváltó mérleg, és még több kérdést szül a 
korabeli magyar fegyverzetben nem tipikus, közel 50 
cm-es páncéltörő kopja. 

Az épület és a benne talált emberek minden bi
zonnyal az 1241-es év első felében lezajlott események 
csapásaiban pusztulhattak el. Közvetlen a mongol dúlást 
megelőzően a kun csapatok dúlták végig a Duna-Tisza
közét, majd a Muhi csatavesztést követően a mongol 
seregek is itt végezték a legjelentősebb pusztítást. Az 
épület feldúlására már a benne fekvő tetemek oszlása 
után kerülhetett sor, mivel igen kevés összefüggő vázrész 
került elő, csak néhány lábfej, ami egy erősebb bőr cipőre 
utalhat. Ez az esemény a tatárjárást követő pár éven belül 
történhetett, minden bizonnyal IV. Béla hívására a terü
letet 1246 táján újra benépesítő kunok beköltözésekor. 

A leletanyag az elsődleges feldolgozást követően 
a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeumba kerül végleges 
elhelyezésre. 

Munkatársak: Bene Zsuzsanna, Ollai Tibor, Pál Ró
bert régésztechnikusok, Bacskai István műszeres kutató. 

464. Százhalombatta, Földvár 
(MRT 7. k. 2 7/2  lh. ,  KÖH 1 1 473)  
(Pest megye) B 

Sz. W1LHELM GÁBOR 

2010. június 28. és július 30. között folytattuk a tizen
két éve megkezdett, mintegy 6 m vastag rétegsorral 
rendelkező középső bronzkori tell telep további feltá
rását a 20x20 m-es szelvényben. A szelvény jelenlegi 
átlagmélysége 2 m. 

Folytattuk a szelvény közepén, az ún. „fő utca" K-i 
oldalán elhelyezkedő többszörösen megújított padlójú 
leégett ház (ID száma: 5110) bontását. Az objektum 
DNy-i sarkában többszörösen megújított padlómarad
ványt, számtalan - ma már rendszertelenül jelentkező 
- karólyukat találtunk. Elképzelhető, hogy valamilyen 

berendezési tárgy, vagy eszköz rendszeres használatának 
nyomával, ill. többszörös megújításával állunk szemben. 
A ház D-i végében elhelyezkedő harmadik szoba kérdése 
sajnos nem eldönthető a nagymértéklí megsüllyedés, 
ill. a késóbbi intenzív használat miatt. Az minden két
séget kizáróan igazolható, hogy a tavaly eló'került nagy 
gerendás fal D-i oldalán, a házon kívül folytatódik egy 
padló, melynek D-i széle bizonytalan és határozott fal 
lezáródása sincs. Ezen a területen faforgáccsal telített 
területet, ill. réteget találtunk. Talán egy fafeldolgozó, 
fafaragó m(íhelyének részletét sikerült feltárni. 

Folytattuk a fal- és a különböző faszerkezetek rend
szeres mikromorfológiai mintázását, hogy minél részle
tesebben megismerjük a különböző bronzkori technikai 
megoldások használatát. 

A szelvény ÉK-i 8x4 m-es részében újabb házrész
letet vártunk, de nem került elő. Úgy tlínik, hogy ezt a 
területet külső munkaterületnek használták továbbra is. 
Részlegesen megmaradt hamus rétegek, ill. földpadló
szer(í töredezett felületek kerültek elő. 

A szelvény É-i részén elkezdtük bontani a tavalyi 
üres, kéthelyiséges ház padlószintjét. Alatta bizonytalan 
vékony réteg jelentkezett, egyelőre semmi határozott 
építményre utaló nyom nem került elő - a bontási tech
nika óvatos és apró részletekre koncentráló módszere 
ellenére sem. Törekedtünk a ház padlója alatt található 
legkisebb eló'készítési folyamatok nyomainak kimutatá
sára, ill. a két ház építési fázisa közötti rekonstruálható 
események lenyomatára. Sajnos a gödrök, ill. a padlók 
nem határozott megújításai nehezítik a vékony, ám 
összetartozó rétegek követését. 

A szelvény DNy-i felében az előző szezonban 
előkerült faszenes objektum alatt rossz megtartású, ki
égetetlen agyagfalú házmaradványt találtunk. A házon 
belül egy járófelszínt és rajta elhelyezkedő őrló'követ, 
edénytöredékeket sikerült kibontani. A nedves időjárás 
és talajviszonyok miatt nehéz megállapítani a járófelület 
használatának intenzitását: a padló nem elég kompakt, 
döngölésnek és hosszabb használatra utaló nyomoknak 
nem találtuk kézzel fogható egyértelmű maradványát. 
A nedves időjárás mellet ezt a megfigyelést nehezíti az a 
tény, hogy a házmaradvány többszörösen megsüllyedt, 
valószínlíleg már a bronzkorban is gondot okozott az 
alatta található hatalmas gödör vagy gödör-komplexum. 
Reményeink szerint a padlóból felvett mikromorfológiai 
minta hozzájárul a padlóhasználat intenzitásának meg
állapításához. Korábbi évekhez hasonlóan a szelvénynek 
ezen a részén viszonylag jó állapotban lehet nem szenült 
famaradványokat, fakonstrukciókra utaló nyomokat 
találni. Idén is több ehhez hasonló jelenséget, mint pl. 
feltehetően gödröt fedő fakonstrukciót, vagy egy nagy, 
szabadon álló kidó1t ágasfa maradványát. 

Tovább mélyítettük az utca rétegét, s ahogy várható 
volt, az utca Ny-i oldalán közvetlen a Ny-i szelvényfal 
mentén az É-i oldalon újabb házréteg jelentkezett. Így az 
utca ezen a részen 6 m-ről 4 m-re szlíkült le. A település 
nagy vonalakban megtartja az eredeti elrendezési rend-
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szert ugyan, de kisebb léptékben, részleteiben továbbra 
is nyomon követhető a lüktető és fluktuáló elrendezés. 

A leletanyag minden objektumból és ásatási egy
ségből a Vatya-Koszider korszak eddigieknél korábbi 
fázisára utal. Az iszapolást, a kerámiamosást és a számí
tógépes adatbázis folyamatos feltöltését az eddigi szo
kásnak megfelelően idén is az ásatással párhuzamosan 
végeztük. Az egyetemisták forgó-rendszerben felváltva, 
minden munkaterületen dolgoztak, így a tell-ásatás mel
lett megismerkedhettek a komplex kutatáshoz szükséges 
gyakorlati feladatok összes fázisával. 

Konzulens: Szabó Miklós. 
Munkatársak: Kovács Gabriella, Lakatosné Pam

mer Gabriellla (Matrica Múzeum), Szeverényi Vajk 
(MTA Régészeti Intézete), Claes Uhnér PhD hallgató 
(Oslo egyetem); továbbá egyetemi hallgatók (EL TE, 
PTE, Southampton, Aahrus). Az ásatást meglátogatta 
vagy azon több napot töltött: Marie-Louise S0rensen 
(Cambridge University, Anglia), Joanna Soafer (Sout
hampton University, Anglia), Kristian Kristiansen (Gö
teborg University, Svédország), Polányi Tamás, Timothy 
Earle (Northwestern University, Chicago), Raczky Pál, 
Anders Alexandra (ELTE, Budapest) Prof. Kozlowsky 
(Lengyelország). 

Li65 .  Szebény határa 
(Baranya megye) U, R, B, A 

VICZE MAGDOLNA 

2010 nyarán megelőző feltárásokat végeztünk a Város
föld és Drávaszerdahely között építendő gázvezeték által 
érintett régészeti lelőhelyeken. 
Farleasluli-dűlő I. (KÖI-I 25135): Április 23. és június 9 .  
között kutattunk a 015/29 hrsz.-ú ingatlanon. A gázve
zeték nyomvonalában lehumuszolt 1361 m2-bó1 913 m2 
volt régészeti objektumokkal fedett. 

A leló11ely Szebény határában, a Hosszú-rét nev(í 
lapályos területtől K-re húzódó nyelv alakú domb
háton lokalizálható. A lelóbely gépi humuszolásakor 
egy nagyon intenzív őskori telep nyomai rajzolódtak 
ki. A nagyméret(í objektumok sűrűn, szinte egymást 
érintve jelentkeztek. A régészeti jelenségek feltárása 
során kiderült, hogy az egyes objektumokon belül több 
késóbbi beásás azonosítható. A számos szuperpozíció 
alapján még ebben az 5 m széles szondában is viszony
lag komplex megfigyeléseket tehettünk a telep belső 
kronológiáját illetően. 

Az ásatás során 30 objektumot, 57 stratigráfiai 
egységet tártunk fel. Az objektumok túlnyomó ré
sze nagyméret(í gödörkomplexum, melyeket több 
esetben vízelvezető árkok szeltek át. A feltárással két 
nagyméretű ház részletét is sikerült azonosítanunk, de 
ezeket szintén vágták késóbbi árkok, és gödrök. A sze
metesgödrök közül néhány külön említést érdemel: az 
egyikben egy fiatal marha teljesen ép csontváza volt, egy 
másikba két halott maradványait dobták bele. Ez utób
biban a szabályos temetkezés kizárható, mivel a csontok 

teljesen összevissza voltak más hulladékkal együtt. Egy 
mély gödör különös leletgazdagságával t(ínt ki, ezen 
belül is több, szinte teljesen ép edény került elő belőle. 
A lelóbelyet Ny-i irányban egy több mint 30 m hosszú 
széles árok zárja le a völgy irányában, ez valószín(íleg 
egy komolyabb vízelvezető lehetett. 

Az előkerült jelenségek nagy része rézkori, a ba
deni kultúra időszakára keltezhető; ekkor egy nagyobb 
méretű, akár több generáción keresztül lakott település 
lehetett itt. Erre utalhat az előkerült számos eszköz 
(csontár, több orsókarika töredéke, kó1)altatöredékek 
stb.) mellett egy réz spirálgyöngy, amely nyaklánc része 
lehetett. (A felszín kézi nyesése során került elő egy 
vélhetően szintén réz, nyitott, hurkos végű nyakperec, 
amelyet a nyesést végző ember vattába csomagolva a 
felszínen felejtett, arról az ásatásvezető régésznek elfe
lejtett szólni, másnap reggelre pedig eltűnt. 

A bronzkori mészbetétes kerámia kultúrája idősza
kából csak elszórtan találtunk objektumokat. 

Szííri-oldal (KÖI-I 68581): Május 6. és július 10. között 
dolgoztunk a lelóbelyen. A nyomvonalban lehumuszolt 
2145 m2-bó1 régészetileg fedett 1722 m2 volt. A lelóbely 
a Sz(ír és Szebény települések között É-D irányban húzó
dó, két patakvölgy között meredeken emelkedő dombon 
helyezkedik el és a teljes dombot elfoglalja. 

A neolitikus lengyeli kultúra időszakából csak egy 
objektumot, egy nagyméretű gödröt találtunk. Benne két 
kemence maradványát is megfigyelhettük, a leletanyag
ban pedig a jellegzetes vörös festéses kerámia néhány 
darabja lehet említésre méltó. 

A lelőhely legjelentősebb korszaka a mészbetétes 
kerámia kultúrája időszaka, melyet sok cölöplyuk és 
szemetesgödör mellett egy urnasír és egy hatalmas 
anyagnyerő-hely jelez. Utóbbi mérete még a hasonló 
jelleg(í mészbetétes gödörkomplexumok mellett is 
igazán szembet(ínő, átmérője 35 m volt, legnagyobb 
mélysége pedig 4 m. 

A K-i domboldalban elhelyezkedő, 20-30 cm-re 
beásott sírok közül néhány a csodával határos módon 
nemcsak a sok évszázados földm(ívelést, hanem a gépi 
humuszolást is túlélte. Az így feltárt 6 bolygatatlan sír 
szinte mindegyike melléklet nélküli, de az egységes rí
tus, a sírok sorokban történő elhelyezkedése és néhány 
kisebb lelet alapján a késő avar időszakra keltezhető. 

Munkatársak: Birkás Péter, Simó Attila, Fenyvesi 
Anita, Vadas Lívia. 

Li66. Szeged, Árkád 
(KÖH 7Li869) 
(Csongrád megye) Kk. Tö 

LIGNER JÁCINT 

A bevásárlóközpont megépítésére a Londoni körút, 
Rigó utca, Boross József utca és Bakay Nándor utca által 
határolt, közel 24 OOO m2 nagyságú területen került sor. 

2010. június 7. és szeptember 10. között a kivitele
zési munkákkal párhuzamosan régészeti megfigyelést 
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végeztünk, amelyet június 14. és szeptember 30. között 
régészeti feltárás követett, 9753 m2-en. 

A régészeti megfigyelés kezdetének időpontjára 
az épületeknek már csak a felszín alatti részei voltak 
meg. Az építkezés során 29 kisebb-nagyobb területen 
mutattunk ki régészeti érintettséget; 493 stratigráfiai és 
364 objektumszámot osztottunk ki. Közülük 148 15-17. 
század közötti leletanyaggal volt datálható, 1 13  esetében 
a helyszínen nem tudtunk korszakot megállapítani, 232 
esetében pedig 19-20. századi jelenségró1 volt szó. 

A terület nagyfokú bolygatottsága ellenére, azokon 
a részeken, ahol az épületalapok nem érték el a 2-2,5 
m-t mélyen jelentkező sárga agyagos altalajt, sikerült 
megfigyelnünk a régészeti objektumokat, de ebben a 
mélységben már csak igen töredékes információkat 
tudtunk gyűjteni. Megfigyelések alapján kijelenthető, 
hogy az áruház teljes területére kiterjedt eredetileg a 
régészeti lelónely. 

A 15-17. századi objektumok többségét az árkok, ku
tak és gödrök tették ki. Épületek nyomait nem találtuk, 
amelynek hátterében az állhat, hogy a korszak felszíni 
építkezését a késó'bbi korok megsemmisítették, ill. a 
szakfelügyelet körülményei sem tették lehetővé, hogy 
a magasabb rétegekben megfigyeléseket végezzünk. 
A területen gylíjtött és a leletanyag 99%-át jelentő, 
mindennapi élethez köthető kerámiaanyag (fazekak, 
vizeskorsók, kályhaszemek) azt mutatja, hogy a 15-17. 
sz. között lakott volt a terület. 

Szeged kialakulásának és fejlődésének kutatása a 
15-17. században három megtelepedési gócponttal szá
molt (Palánk, Alszeged, Felszeged). Ezt most módosítja 
az Árkádon feltárásra került településrészlet. Azt, hogy 
önálló, eddig ismeretlen településró1 van-e szó, vagy 
a már ismert településekhez kapcsolódik-e az árkádi, 
jelenleg még nyitott kérdés. 

A leletek a Magyar Nemzeti Múzeum - Nemzeti 
Örökségvédelmi Központ szegedi regionális irodájában 
történő elsődleges feldolgozás után a szegedi Móra Fe
renc Múzeumba kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Dankó Judit, Czigléczki Tibor, Szöllősi 
Géza technikusok. 

'-167. Szeged, Dugonics tér 1 3. 
(KÖH '-18'-133)  
(Csongrád megye) Kk, Tö 

DEÁK ANDREA 

2009. december 14. és 2010. április 1 .  között végeztünk 
próba- és megelőző feltárást az itt álló Rektori Hivatal 
épületének rekonstrukciója kapcsán. A klasszicista-ek
lektikus stílusú műemléképület felújítása során annak 
gyakorlatilag a teljes alapterületét kutattuk. 

Az épület a Dugonics tér, Somogyi utca, Toldi utca 
által határolt részen 1873-ban, a szegedi nagy árvíz előtt 
hat évvel, az egykori Palánk - Külső Palánk közvetlen 
szomszédságában épült fel. Bár a 18. századi katonai 

felmérés lakatlannak mutatja, a források pedig arról 
számolnak be, hogy gabonapiac működött ezen a részen, 
bizakodásra adott okot, hogy a Somogyi utca szemközti 
oldalán, az ún. Lombard-ház területén, 2004-ben Lajkó 
Orsolya Árpád-kori és török kori teleprészletet és Árpád
kori temetőrészletet tárt fel. 

A pincerészben - a közm(ícsatorna építéséhez kap
csolódó megfigyelés során - több helyiség esetében, ill. 
a folyosó teljes területén bebizonyosodott a régészeti 
érintettség. A eltérő mélység(í közm(ícsatornának csak 
a sárga agyagos altalajt elérő részein tudtunk régészeti 
jelenségeket azonosítani. Kivételt jelent a kazánház 
2. és 3. csatornája, valamint a folyosó É-i szakasza, 
a kazánház és az É-i belső udvar között. A 16-17.  
századra datálható fazekak, vizeskorsók és kályhasze
mek jellemezték az eló'került kerámiát. A kazánház 3. 
közm(íárkában, a folyosó É-i szakaszán és az É-i udvaron 
nagy mennyiségben gylíjtöttünk vassalakot. A feltárt 
objektumok gödrök, árokszakaszok és cölöphelyek, 
amelyek a nagyterem és a folyosó D-i szakaszán jelent
keztek a legintenzívebben. 

A D-i, nagyobbik belső udvaron a próba- és meg
előző feltárás során két kutatószondát húztunk, egy 
É-D és egy K-Ny-i irányút, az épület falaitól 1 m 
távolságban. Mindkettő teljes hosszában, kb. 1,5 m szé
lességben vizsgálta az udvart. Az objektumok a szürke 
iszapos rétegben jelentkeztek, kb. 1,5 m mélyen a pince 
járószintjétó1. A felső 1,5 m-ben esetleges járószinteket 
nem figyeltünk meg. A sárga agyagos altalaj 40-50 cm 
vastag szürke iszapréteg alatt jelentkezett. Feltártunk 
több árokrészletet és kisebb méret(í gödröket. Az itteni 
árokrészletek a folyosó K-i és Ny-i szakaszán előkerült 
árokrészletekkel bizonyosan kapcsolatban álltak. 

Az É-i, kisebb udvar esetében szintén két, az udvar 
teljes hosszára kiterjedő, keresztirányú kutatószondát 
húztunk. Az egyik az udvar közepén É-D irányban, 1,2 
m szélességben helyezkedett el. A másik egybeesett az 
É-i fal mellett futó, K-Ny-i közműárokkal. 

Mindkét szondában a pince járószintjéhez képest 
170 cm mélyen értük el a sárga agyagos altalajt, melyben 
világosszürke iszapos betöltéslí árokszakaszok foltjait 
figyeltük meg. A szondák falaiban jól megfigyelhetó'k 
voltak az udvar rétegsorai. 

A kutatott területró1 nagy mennyiséglí leletanyag 
került felszínre, mely összetételében érdekességként 
emelhető ki, hogy a mázas kerámia döntő többsége az 
É-i udvarról került elő, míg a nagyteremben egyetlen 
egyet nem találtunk. A kutatás során 181 stratigráfiai 
egységet különítettünk el. 

A leletek a Nemzeti Örökségvédelmi Központ 
szegedi regionális irodájában történő elsődleges feldol
gozás után a szegedi Móra Ferenc Múzeumba kerülnek 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Dankó Judit, Czigléczki Tibor, Szöllősi 
Géza technikusok. 

DEÁK ANDREA 
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Li68. Szeged-Kiskundorozsma, Pick ülepítő 
(KÖH Li5572)  
(Csongrád megye) B,  LT 
A Városföld-Algyő közötti gázvezeték megelőző régé
szeti feltárásai során ásatást végeztünk a CSMD-9 (M5-
26/97) jelű leló'helyen, mely nem esik messze a Balogh 
Csilla és Türk Attila által az M5 autópálya-építés során 
2008-ban feltárt kelta településtől. A terepföldrajzi 
viszonyok alapján a két leló'hely egybetartozhatott, de 
ezt eldönteni csak terepbejárással lehetett. Ezért 2010 
novemberében helyszíni szemlét végeztünk a területen. 
Egyértelművé vált, hogy az eddig különállóan kezelt két 
leló'hely egy és ugyanaz. A lel611ely a Maty-ér medrére 
támaszkodik és É-i irányban mintegy 200 m kiterjedésű. 
Magába foglalja azt a K-Ny irányú dombhátat, melynek 
K-i szélét a CSMD-9 feltárása során érintettünk. Itt éri 
el a leló'hely a legnagyobb szélességét, ami kb. 150 m.  

A szemle során leletanyagot nem gyűjtöttünk. 
Munkatárs: Mészáros Patrícia (KÖH). 

Li69. Szeged, vár 
( KÖH 37508) 
(Csongrád megye) Kö 

PALUCl-l TIBOR 

2010. május 1 1 .  és szeptember 10. között régészeti 
próbafeltárást végeztünk a középkori szegedi vár felté
telezett É-i és D-i falának a nyomvonalán. A falak loka
lizálására két, egyenként 50 m2-es szelvényt tűztünk ki. 

A feltárást az É-i részen kezdtük el, mivel ezen a 
ponton volt bizonytalanabb a fal helye. Először mintegy 
1,5 m vastag, barna iszapos feltöltés került elő, mely alatt 
jelentkezett az 1880-as járószint, mely a nagy árvíznek 
és egyben a várbontásnak is a járószintjeként azonosít
ható. Ezt a jól lejárt, letaposott szintet kibontottuk és 
középtájon, nagyjából ott, ahol a várábrázolások alapján 
sejteni lehetett, vastag törmelékes betöltést találtunk. 
Ezt elbontva bukkantunk rá a középkori várfal és az ezen 
a ponton hozzáépített barokk kazamatasor maradványá
ra. A várfalat az árvízi járószinthez képest (mely a mai 
felszín alatt mintegy 1,7-1,8 m-re található) 1,2-1,3 m 
mélységig kiszedték, vagyis a középkori várfal legmaga
sabb pontja a mai felszíntó1 mintegy 3 m-es mélységben 
jelentkezett. Ez, sajnos, összecseng a korabeli leírásokkal, 
ahol a várbontást kivitelező cégeknek engedélyezték, 
hogy a korabeli felszíntó1 1 m mélységig bonthatják el 
a falakat. Éppen ezért a barokk korban épített várfalnak 
már csak az alapozását találtuk meg, de szerencsére a 
középkori fal esetében még mintegy 1 m felmenő falat 
sikerült feltárnunk. (A fal belső oldalán leásva ugyanis 
további 1 m-rel mélyebben bukkantunk rá a közép
kori járószintre.) A fal belső oldala egyenes, a külső, 
vizesárok feló1i viszont ferdén lefelé szélesedő volt. 
A falon 4 egymástól szabályos, kb. a fal vastagságával 
megegyező távolságban elhelyezett, nyilazásra alkalmas 
lőrés alját találtuk meg. A lőrések kifelé lejtettek, ill. fo
kozatosan tégla vastagságúra sz(íkültek. A kialakításból 

egyértelműen látszott, hogy a fallal egyszerre épültek, 
nem utólagosan vésték ki őket. A 185 cm széles közép
kori várfal rakási technikája nem tért el a korábban 
megfigyeltektó1: mindkét szélén futó-kötő sor, közötte 
pedig töredéktéglákból kötési rend nélkül rakott fal. 
(Ezzel szemben a 220 cm vastag barokk kori falat már 
kizárólag feles kötésben és egész téglákból építették.) 

A Z. szelvényben is agyagos feltöltés alatt, közel 1,7 m 
mélységben találtuk meg a várbontás szintjét. Ez alatt 
mintegy 0,5 m-rel jelentkezett egy törmelékes, jól letapo
sott, kb. 2 m széles sáv, mely a szelvény közepén haladt 
keresztül. A szelvény É-i szélében pedig egy 19. századi 
épület alapozását is megtaláltuk, melyet belülró1 ragaszt
hattak hozzá a várfalhoz, és annak elbontásáig áthatott 
itt. A további feltárás során beigazolódott, hogy a szürke, 
habarcsos sáv alatt már az elbontott fal visszatemetett 
törmeléke található. Ennek elbontásával nemcsak a kö
zépkori fal teteje bukkant elő mintegy 3 m-es mélységben, 
hanem a melléépített újkori épület (kapuőr háza?) várfal 
melletti alapozását is megtaláltuk. A korábban megfigyelt, 
a várfalra meró1eges alapozások ugyanis minden esetben 
ennek az ároknak a széléig tartottak. 

Ezután a vár belső felén kezdtük el mélyíteni a szel
vényt. Kiderült, hogy a megfigyelt alapozás alatt további 
padlókat találtunk, melyek közül a legalsó egy egybefüg
gő deszkapadló volt. Ez alapján egyértelmű, hogy a 19. 
századra tehető, legkésóbbi épület egy korábban itt állt, 
valószínűleg a 17. sz. végén épített épület megújítása 
csupán. A padlók elbontása után elértük a középkori 
járószintet, mely a várfal kiugró lábazatával volt egy 
magasságban. Ez alapján itt is mintegy 70-80 cm felmenő 
falat tudtunk megfigyelni. A fal teljes kibontása után 
látnunk kellett, hogy az több részletében is eltér az eddigi 
megfigyelésektó1: nem 180-200 cm közötti a szélessége, 
hanem 240 cm; külső síkja egyenes, nem ferde, vagyis 
itt nem lehetett vizesárok a fal tövében; ugyan széleit itt 
is kötő-futó sorral rakták, de nem annyira szabályosan, 
mint amit eddig láttunk és a téglák is nagyobb méretűek. 
És ami teljesen eltérő, hogy a fal mindkét oldalán 1 tég
lasor kiugró lábazat jelzi a felmenő fal indulását, ill. az 
alapozást, ilyet korábban sehol nem találtunk. A további 
bontás során az is kiderült, hogy az altalajba mélyedő 
lábazat alig 30-40 cm mély csak, és alatta nem fal van, 
hanem 4-6 cm átmérőjű, karókból sűrűn levert sor jelenti 
az alapozást. Ez az építési technika az ingoványos, vízjár
ta területen jellemző: a levert karókra rőzsét fektetnek, 
és arra teszik a lábazatot, ill. a felmenő falat. A rőzsék 
lenyomatát mi is meg tudtuk figyelni. 

Li70. Szeged, vártemplom 
( KÖH 37508) 
(Csongrád megye) Kk 

FOGAS ÜTTÓ 

A szegedi várkert területén (Stefánia-sétány) 1998 óta 
- 2002-2003 kivételével - zajlik a tervszerű feltárás. 
Az eddigi kutatások eredményeképpen felszínre került 

355 
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az egykor a középkori vár belső területén állt gótikus 
vártemplom Ny-i végződésének egy részlete. 

2010.  szeptember 20. és november 19 .  között 
folytattuk az ásatást. Először a főhajó belső területén 
található utolsó családi kripták feltárását kezdtük meg. 
Befejeztük a tavalyról a földben maradt sírok feltárását, 
kibontottuk a megmaradt 4 kriptát, valamint a templom 
elé, közvetlenül a külső fal mellé temetett sírokat is. Az 
így eló'került több mint 50 vázzal a feltárt sírok száma 
ezzel 1028-ra emelkedett. A mellékletek alapján a sírok 
a 15. sz. második fele-16. sz. közepe közé tehetó'k, vagyis 
a templom legkésó'bbi fázisához tartozhatnak. 

Ezzel párhuzamosan a terület Ny-i irányú bőví
téshez is hozzáláttunk. Teljes egészében feltártuk a 
korábbi ásatások eredményeképpen már lokalizált 
„Hauptwacht"-nak, Főőrhelynek nevezett épületet. Az 
őrhelyet közvetlen a templom Ny-i végében alakították 
ki úgy, hogy a templom falával párhuzamosan egy 7 m 
széles részt leválasztottak, majd ezt - a fó'hajó falait is 
felhasználva - több önálló helyiségre osztották. (A vá
laszfalakba nem egyszer középkori faragványokat is 
beépítettek.) Ezeket a helyiségeket korábban már kü
lön-külön feltártuk, idén a templom Ny-i falára épített 
részt, valamint az őrhely számára átalakított bejáratot 
bontottuk ki. Sajnos a középkori bejárat mindkét lába
zatát még a barokk korban eltávolították. 

A feltárás legfontosabb megfigyelése az volt, hogy 
a fal mentén lejjebb haladva megtaláltuk a templom 
első építési periódusát, ugyanis az 1,5 m vastag fal alatt, 
mintegy alapozásként megmarat a korábbi, 1,9 m széles 
fal. Ez mindenben megegyezett a templom É-i és D-i 
főfalával, így csak az lehet a helyes következtetés, hogy 
amikor a 15. sz. második felében átépítik és kibővítik a 
templomot, akkor a teljes Ny-i homlokzatot is elbontják 
és újraépítik. 

Li 7 1 .  Szeghalom, Kovács-halom 
(MRT 6. k. 1 1  /50 lh . ,  KÖH 6329)  
(Békés megye) U,  R,  B, V,  Sza, H?, Á 

FOGAS On·ó 

A Körös Regionális Régészeti Program második fázisa 
első idényének munkái 2010. március 15. és április 8. 
között zajlottak Szeghalom határában. A program három 
évesre tervezett szakaszában az alföldi újkó'kori tellek 
létrejöttének okait és folyamatát, azoknak a település
rendszerben betöltött szerepét, valamint a teliek és az 
azokat övező települések kronológiai, strukturális és 
funkcionális kapcsolatait kívánjuk kutatni. 

Az idei évben a Szeghalom D-i határában fekvő 
telit és az azt körülvevő hasonló korú, az MRT terep
bejárások alkalmával feltérképezett településnyomokat 
roncsolásmentes módszerekkel, extenzív és intenzív 
terepbejárásokkal, szisztematikus felszíni gy(íjtésekkel, 
ill. magnetométeres felmérésekkel vizsgáltuk. 

A Kovács-halom környezetében folytatott intenzív 
bejárásokkal sikerült lehatárolnunk a teli közvetlen von-

záskörzetének tartható mintegy 80 hektárnyi területet; 
bebizonyosodott, hogy az MRT terepbejárások során 
a teli közelében felmért további neolitikus lelóbelyek 
(Szeghalom 48., 49„ 51„ 52., 106. és 108. lelóbelyek) 
valójában a telit is magában foglaló településkomplcxum 
szerves részeinek tekinthetők. Az összességében mintegy 
14 hektárnyi felületen, 10x10 m-es területi egységekben 
elvégzett, a lelóbely minden részére kiterjedt szisztema
tikus felszíni gy(íjtésekkel a leletanyag-szóródás alapján 
a leló11ely struktúráját finomabb léptékben vizsgáltuk. 
A felszíni kutatások előzetes eredményei arra a körül
ményre is rávilágítottak, hogy a lelóbelyen egyéb korsza
kokban csak minimális mértékben telepedtek meg. A tel
len és a lelóbely DK-i részén kora rézkori, a leló11ely D-i 
részén egy objektumra utalóan szarmata kori, É-i szélén 
kevés későbronzkori, ill. fó'képpen a D-i részen elszórtan, 
rendkívül kis számban Árpád-kori töredékeket találtunk, 
míg a tellen gyűjtött embercsontok a korábbi feltárások 
során felfedezett őskori és honfoglalás kori temetőre 
egyaránt utalhatnak. A 9 hektárnyi felületen elvégzett 
geofizikai kutatások alapján azonosított egykori, mintegy 
5-7x15-17 m nagyságú, egyes esetekben egymástól 
térben világosan elkülönülő csoportokban állt házhelyek 
környezetében, illetó1eg a lelóbely egyéb részein célzott 
talajmintavételeket is végeztünk, annak érdekében, hogy 
kémiai analízisek segítségével vizsgálhassuk a leló11ely 
különféle részein folyt egykori tevékenységeket. Az ex
tenzív, a környező mintegy 15 km2-nyi területre kiterjedő 
helyszíni szemlékkel célunk az volt, hogy felmérjük, ill. 
azonosítsuk a lelóbely tágabb vonzáskörzetének hasonló 
korú, esetlegesen a kovácshalmi telepkomplexummal 
kapcsolatba hozható leló11elyeit; az MRT adatok el
lenőrzésén túl azokat a megtelepedésre potenciálisan 
alkalmas helyszíneket is vizsgáltuk, amelyeken a korábbi 
terepbejárások során nem térképeztek fel neolitikus 
leló11elyeket. Mindezen kutatásokat kiegészítette egy 
közel 80 hektáros területre kiterjedő, a megtelepedést be
folyásoló környezeti sajátosságok - elsősorban is a térség 
igen összetett paleohidrológiai jellemzőinek - analízisét 
szolgáló terepmodell megalkotása. 

A különféle módszerekkel begyűjtött adatok ösz
szességében arra utalnak, hogy az egykori Sebes-Körös 
meanderébó1 szigetszerűen kiemelkedő tell körül egy 
térben erősen koncentráltként jellemezhető telepü
lésszerveződés jött létre a középső neolitikum végén, 
ill. a késő neolitikum korai periódusában. A centrális 
helyzetű teli körül egy mintegy 30 hektárosra becsül
hető, sűr(ín beépített, házcsoportok alkotta külső telep 
húzódott, néhány száz méteres körzetben pedig egy-két 
épületbó1 álló, elsősorban nagy mennyiség(í paticcsal, 
kevés neolitikus kerámiával és őrló'kövekkel jelzett, 
tanyaszcr(íként definiálható egységek - ismert számuk 
eléri a 15-öt - azonosíthatóak. 

A kutatásokat a National Science Foundation (USA) 
támogatja. 

Munkatársak: Richard W. Yerkes (Ohio State Uni
versity, USA), Paul R. Duffy (University of Pittsburgh, 
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USA), Apostolos Sarris (FORTI-I, Rethymno, Görögor
szág). 

GYUCHA ATTILA - WILLIAM A. PARKINSON 

L.i 72 .  Szegha lom határa 
(Békés megye) U, B, Sza, Á 
A HHE-Töviskes-1 és a HHE-Töviskes-K-1 gázkutakat a 
MOL-Füzesgyarmat gy(íjtőállomással összekötő gázve
zeték nyomvonalához kapcsolódóan 2010. július 25-én 
végeztünk terepbejárásokat. 

Balleán-halom (KÖH 6312): A város határának ÉNy-i 
részén, a Sertés-éri csatorna kanyarulatának É-i oldalán 
emelkedő kb. 8 m magas, és mintegy 100 m átmérőjű 
halom felszínén és környékén neolit kori, bronzkori 
és szarmata kori edénytöredékek kerültek elő már a 
korábbi topográfiai terepbejárások során is. 1 949-ben 
Bereczki Imre jelentése szerint embercsontokat és 
épületmaradványokat figyeltek meg a jelentős méret(í 
halmon. A halom közvetlen közelében 1960-ban nyitott 
bányagödörbó1 szintén neolit kori, bronzkori és szarmata 
edénytöredékek kerültek napvilágra. 1 995-ben a halom 
tetején ismét embercsontokat szántottak ki, amit be is 
jelentettek a múzeumba. Akkor a helyszíni szemlém 
során egy Árpád-kori templom helyét azonosítottam 
a halom területén. Mostani terepjárásunk alkalmával 
megállapítottuk, hogy a lelónely kiterjedése nemcsak 
a halom területére szorítkozik, hanem egyértelműen 
megtalálható a halomhoz bevezető földút É-i oldalán 
is, a tervezett HHE-Töviskes-K-1 fúráspont tervezett 
kútkörzetének területén. A mintegy 200 m-es átmérőjű 
lelónely a Balkán-halmot magában foglalva, a halom D-i 
lábánál az egykori érmeder partjára támaszkodik, az 
É-i oldalán kissé kiszélesedve nyúlik el a halom lábától 
ÉÉNy-i irányban eltávolodva. 

Balkány, Kossuth Tsz juhhodálya (KÖH 6483): 
A szeghalmi határ É-i részén, a Kertészszigetre vezető 
műúttól É-ra, egy szikes legelőn a korábbi topográfiai 
munkák során talált őskori és Árpád-kori lelónelyet most 
nem lehetett azonosítani. 

Csonlea-derél� (KÖH 6487): A szeghalmi határ É-i 
részén, a füzesgyarmati határszélen, egy K-Ny-i irá
nyú, ovális alakú 0,7-0,8 m magas és 70-80x30-40 m 
átmérőjű, teli település, amely már a korábbi topográ
fiai munkák eredményeként ismert volt. A 2010-ben 
elvégzett terepjárás eredményeképp a lelónely határai 
kis mértékben módosultak. Kiderült, hogy a leló11ely 
a halmot körülvevő, a környezetébó1 kissé kimagasló, 
tagolt vonalú terület teljes területére kiterjed. A lelónely 
É-i szélén, a Siskási-csatorna D-i partjához egészen közel 
is találtunk Árpád-kori edénytöredékeket. 

Csonlea-derék, Romvári-tanya (KÖH 75629) :  A Szeg
halom belterületéró1 ÉNy-ra, a Kertészszigetre vezető 
m(íút K-i oldalán lévő legelők É-i peremén, a Romvári
tanyaként jelölt juhhodályoktól ÉK-re, egy széles, É-D-i 
irányú szárazulat É-i szélén eddig ismeretlen régészeti 
lelónelyet találtunk. Ezen a részen egy kisebb, alig 100 

m-es hosszúságú, É-D-i irányú, keskeny hátat is magá
ban foglalva terül el a leló11ely az alacsonyabb fekvés(í 
részek peremén, két, mesterséges csatorna között. Teljes 
kiterjedését a felszínt borító növényzet és az említett 
két csatorna miatt nem lehetett pontosabban meghatá
rozni, mérete kb. 250x200 m. Bronzkori és Árpád-kori 
edénytöredékeket gylíjtöttünk. 

Tövisl�es (KÖH 6427) : A szeghalmi határ ÉNy-i 
felében, a kertészszigeti mlíúttól DK-re húzódó egykori 
ér alacsony, Ny-i partján a korábbi topográfiai munkák 
során talált szarmata kori település nyomait most nem 
lehetett azonosítani. 

SZATMÁRI IMRE 

L.i73 .  Szegi, Ady Endre utca L.i. (Kakas-domb) 
( KÖH 75379) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Pa, U, R, B, LT, Sza, Kú 
2010. március 30-án helyszíni szemlét végeztünk a tel
ken, ahonnan a tulajdonos régészeti leleteket jelentett 
be. Kiérkezésünkkor igen nagy mennyiséglí, változatos 
korú és összetételű leletanyagot találtunk gondosan szét
válogatva. A tulajdonosok elmondták, hogy 6 éve gyííjtik 
a kertjükben m(íveléskor, ill. tereprendezéskor eló'került 
leleteket, és egy alkalommal már tettek bejelentést a 
Herman Ottó Múzeumban a felfedezett lelónelyró1. 

A helyiek által Kakas-dombnak nevezett területen, 
az L-alakú 38/2 hrsz.-ú ingatlanon, a művelt kiskertben 
jelenleg is találhatóak régészeti leletek a felszínen. 
Az összegyííjtött igen nagy mennyiségű leletanyag a 
paleolitikumból(?), a középső neolitikumból (A VK, 
tiszadobi csoport, bükki kultúra; díszített és házikerámia 
töredékek, csőtalpas tálak, agyaggyöngyök, agyagcsüngő, 
miniatlír edények, obszidián és hidro/limnokvarcit esz
köz és szilánk), a késő neolitikumból (tiszai kultúra), a 
kora rézkorból (tiszapolgári kultúra), a kora bronzkor
ból (hatvani kultúra?), a kelta korból, a császárkorból, 
valamint a 1 6-17. századból (kerámiatöredékek, kály
hacsempék) származik. 

A tulajdonos külön kezelt egy kora rézkori kerámia
együttest (tiszapolgári kultúra), melyet faültetéskor 
talált, valószínlíleg régészeti objektumban. A többi lelet 
a telek különböző részein került elő. A ház kertjébó1 
származik egy Kr. u. 1 .  századi római ezüstérme is. 

A több korszakon keresztül tartó intenzív megte
lepedés a Bodrog Ny-i magaspartjának igen kedvező 
földrajzi helyzetébó1 adódik. 

Munkatárs: Hajdú István. 
CSENGERI PIROSKA 

L.i7L.i. Szegvár határa 
(Csongrád megye) U, R, B, Sza, A, Á, Kö, Kk 
Szegvár szennyvízkezelésének és tisztításának kiépítésé
hez készítendő örökségvédelmi hatástanulmány kapcsán 
2010. március 1-29. között végeztünk terepbejárásokat 
a település be!- és külterületén, 31,4 km hosszan. A ter-
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vezett nyomvonal belterületen a meglévő utcahálózatot 
követte, míg külterületen egy rövidebb szakasz húzódik 
a tervezett szennyvíztelepig és onnan a Kurca-patakig. 
A nyomvonal mindkét oldalát 20-20 m szélességben 
vizsgáltuk. 

Terepbejárásunk eredményeképpen 14, korábban 
külön nyilvántartott régészeti leló11ely (Vasút utca; 
Útépítés; Bélteki kocsmáros udvara; Új Falu melletti Új
telep, Gila l . háza; Szociális nővérek telepe; Kosztolányi 
M. és Németh l. földje; Kórógyszentgyörgy, Oncsa-telep; 
Kórógyszentgyörgy, Gorkij Tsz; Kórógyszentgyörgy, 
Kurca-part; Kórógyszentgyörgy, VI. kült. 8. sz. t.; Kórógy 
torkolata, Kurca-part; Kórógyszentgyörgy, Táncsics u. 
64-66.; Kórógyszentgyörgy, Kurca-híd mellett; Állomás 
utca 25.) esetében arra a megállapításra jutottunk, hogy 
valójában egy igen nagy kiterjedésű, a Kurca-patak K-i 
magaspartján húzódó lelóbely részét képezik (KÖH 
1 7915). További 14 már ismert lelóbelyen a beépítettség 
miatt nem lehetett terepbejárást végezni. 

Vizsgálatunk során ugyanakkor két új lelóbelyet is 
lokalizáltunk: Vida-tanya (KÖH 73773), Hunyadi utca, 
csatomapart (KÖH 73775). 

Az ismert, összevonásra javasolt lelóbely területén 
kora neolit, kora rézkori, bronzkori, szarmata kori, 
avar, Árpád- és középkori leletanyagot gyűjtöttünk. Az 
újonnan azonosított lelóbelyek közül az elóbbi esetében 
őskori, késő bronzkori és késő középkori, míg az utóbbi 
területén szarmata kori (?), ill. Árpád- és középkori 
anyagot találtunk. 

Munkatársak: Kovács Sándor, Rózsa Gábor, Alács 
Attila, Bognár Margit technikusok; Molnár Zsolt, Császi 
Dávid geodéziai asszisztensek. 

'i75.  Szegvár határa 
(Csongrád megye) Ő, U, Sza 

p ARDITKA GYÖRGYI 

A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg, 
a tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már sfü(í vetés borította, nagyjából hason
ló arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. 
gazzal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett 
terepi kutatást végezni. Összességében a külterületi 
szakasznak mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra 
alkalmasnak. 

A Szegvár külterületén végzett munka során 4 új 
lelóbelyet találtunk: Felső-Ludas (KÖH 74451); Zsiger
hát (74453); Mihály-tanya (74455); Berele, Kontra:főcsa
tornától Ny-ra (74457). Területükön őskori, újkó'kori, 
szarmata és újkori leletek kerültek elő. 

Munkatársak: Weisz Attila geodéta; Molnár Zsolt, 
Császi Dávid geodéziai asszisztensek; Rózsa Gábor, 
Kovács Sándor, Szó1lősi Géza, Dankó Judit technikusok. 

'-176. Szekszárd, Vármegyeháza 
(KÖH 2 3352 )  
(Tolna megye) B, Á,  Kk 

PARDITKA GYÖRGYI 

2009. augusztus 4-28. között próbakutatást végeztünk 
a Béla tér 1 .  sz. alatt található épületben, a valamikori 
Vármegyeháza É-i épületszárnyának földszinti D-i trak
tusában. A kutatás a felújítási munkával összefüggésben, 
a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges adatszolgálta
tás céljából történt. Felvetődött annak a lehetősége, hogy 
az épület É-i szárnya alatt rejtőző, l. Béla (1060-1063) 
által alapított bencés monostorhoz tartozó alapfalak, 
épületrészek feltárásával, az előkerülő falak helyszíni 
bemutatásával egységes építészeti kép alakítható ki 
az egykori Vármegyeháza területének középkori be
építettségró1 és a terület használatáról. A szondákat a 
korábban elvégzett falkutatás eredményei, a műszeres 
leló11ely-felderítés, valamint az 1794-ban leégett barokk 
templomról fennmarad helyszínrajzok, térképek és fel
mérési rajzok adatai alapján jelöltük ki. A próbafeltárás 
az épületszárny három termében, a térképtárban (1. 
terem), a raktárban (2. terem) és a stúdióban (3. terem), 
valamint a termeket összekötő déli folyosón folyt. 

A termek padlózatának feltörését, valamint az 
aljzatbeton és a különböző épületgépészeti elemek (le
folyók, csatornák, vízvezetékek) eltávolítását követően a 
termekben az 1 .  terem D-i oldalától, valamint a folyóstól 
eltekintve egy nagyméretű, egységes, habarccsal, kő- és 
tégla törmelékkel kevert feltöltést figyeltünk meg, mely
nek tetején, közvetlenül a 19. századi épülethez köthető 
jelenségek alatt késő Árpád-kori fazék és cserépbogrács 
töredékeit találtuk. Ebbe a nagyméretű feltöltésbe 
beleásva egy Árpád-kori templom körüli temető sírjai 
kerültek eló', melyeket sima és bordázott S-végű ezüst- és 
bronzkarikák, bronztű, pontozással díszített kiszélesedő 
fejű ezüst pántgyűrű keltezett a 1 1 -12. századra. 

A habarccsal, kő- és tégla törmelékkel kevert Árpád
kori feltöltésbe beleásva a sírokon túl az 1. teremben egy 
É-i irányú (1 .  támpillér), a 2. teremben egy ÉNy-i irányú 
(2. támpillér), a 3. terem DK-i sarkában, a terem D-i 
oldalfalába befalazva megközelítően 1 m magasan álló, 
ÉÉNy-i irányú újabb támpillér (3. támpillér) került elő. 
A három támpillér segítségével megközelítően megha
tározhattuk a hozzájuk kapcsolódó fal helyét és annak 
irányát, azonban a várt Ny-K irányú, a kápolna Ny-i 
oldalfalaként értelmezhető fal helyén, annak irányával 
pontosan megegyezően egy a 19. századi Vármegyeháza 
épületéhez kapcsolható nagyméretű, újkori törmelékkel 
betöltött téglacsatorna húzódott. Mindhárom támpillér 
D-i, ill. DNy-i oldalán jól megfigyelhetők voltak a levésés 
nyomai, az 1 . ,  és 2. támpillér esetében a levésett felüle
teknek tolták neki az újkori csatorna É-i oldalfalát. A csa-
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torna betöltésének eltávolítását követően felszedtük a 
csatorna fenekét alkotó téglasort, mely alól előkerült a 
várt Ny-K irányú fal alapozásának alsó kősora, melynek 
K-i vége megközelítően 45°-ban DK-i irányba megtört, 
elvágva a templom körüli temető egyik sírját. 

A termektől D-re elhelyezkedő folyóson nyitott 
szelvény betöltése eltért a termekben megfigyelttől, 
annak teljes területe újkori, feltételezhetően 1 9. századi 
építési törmelékkel volt betöltve. A szelvényben az újko
ri betöltés bontása során, annak É-i oldalán megtaláltuk 
a kápolna szentélyének alapozását, az oltáralapozást, 
a szelvény és a kápolnaszentély ÉNy-i sarkában pedig 
egy kis területen eredeti helyzetében megfigyeltük a 
kápolna padlóburkolatát, valamint a szelvény É-i olda
lán eló'került a nagyméretű kváderkövekbó1 épített É-i 
zárófal is. Továbbá a kápolna közepén, annak központi 

helyén előkerült egy boltozott téglakripta, melynek K-i 
oldalát elpusztította a Vármegyeház Ny-i szárnyának K-i 
oldalfal alapozása. A kripta tetejét alkotó téglaboltozat 
K-i oldala beomlott, a kripta vizsgálható részén szintén 
csak újkori építési törmeléket találtunk, azonban a Vár
megyeháza alapozása, ill. a téglaboltozat épsége érdeké
ben annak vizsgálatára csak egy igen kis, megközelítően 
0,5 m2-nyi területen volt lehetőség. 

A feltárás bizonyítékokat szolgáltatott a Kozák Ká
roly által az ingatlan udvarán végzett kutatások ered
ményeire, valamint a fennmaradt építészeti felmérések 
adataira alapozott elméletére, mely szerint a centrális 
monostortemplom É-i oldala mellett, annak közvetlen 
közelében egy kisméretű Árpád-kori előzményekkel 
rendelkező gótikus kápolna helyezkedett el. A 2009 
augusztusában folytatott próbafeltárás során előkerült 
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kápolnarészlet azonban nem rendelkezett Árpád-kori 
előzményekkel, annak pontos alaprajzi elrendezését, 
valamint a monostortemplom és a kápolna egymáshoz 
való viszonyát nem sikerült megnyugtatóan tisztázni. 

A 2009-ben végzett próbafeltárás eredményeire ala
pozva 2010. február 4. és március 10. között folytattuk 
az É-i épülettömb alatt található „északi kápolna" teljes 
területén a régészeti kutatást. Az előző évben nyitott 
szelvényeink bővítésével, valamint az épület udvarának 
É-i oldalán nyitott új szelvényekkel próbáltunk további 
adatokat szerezni a kápolna alaprajzi elrendezéséró1, va
lamint a monostortemplom és a kápolna kapcsolatáról. 
(Az illusztrációt lásd az előző oldalon!) 

A kápolna Ny-i határoló falának felkutatása érdeké
ben a folyóson nyitott szelvényünket Ny-i irányba, az 1 .  
teremben található kutatóárkot a terem D-i faláig, annak 
teljes szélességében bővítettük, valamint a 2. terem teljes 
területén folytattuk a feltárást. A tavaly előkerült temp
lom körüli temető újabb sírjait tártuk fel, a temetőrész
letben a sírok két, három és négy sorban helyezkedtek 
el egymáson, a legalsó sírsort egy Salamon (1063-1074) 
[H17] érme keltezte. A temetkezések minden esetben 
a habarccsal, kő- és téglatörmelékkel kevert feltöltésbe 
voltak beleásva, az eredeti talajszint a legalsó sírsor alatt 
került elő. A templom körüli temető sírjait sok esetben 
bolygatták a feltöltésbe beleásott gótikus kápolna alap
falai, több helyen megfigyelhető volt, hogy az alapfalak 
útjába eső csontvázrészeket ásóval elvágták, valamint az 
alapozás közvetlen közelében elhelyezkedő vázrészekre 
ráfolyt a kövek közül kicsorgó habarcs. A habarccsal, kő
és tégla törmelékkel kevert feltöltés vastagsága 2-2,5 m 
volt, alatta egy feltételezhetően a monostor építéséhez 
kapcsolható habarccsal és kőtörmelékkel teli gödröt, ill. 
néhány késő bronzkori objektumot tártunk fel. 

A folyosón megtaláltuk a kápolna Ny-i zárófalát, 
mely néhány centiméterrel a folyosó járószintje alatt 
helyezkedett el. A kutatás során a kápolna D-i oldal
fala nem került elő, annak valamikori létezésére utaló 
jelet sem sikerült felfedeznünk, így teljes biztonsággal 
kijelenthetjük, hogy a szekszárdi bencés monostor Ny-i 
oldalán elhelyezkedő gótikus kápolna nem különálló 
épület volt, hanem a monostortemplom Ny-i bővítmé
nye. A kápolnának az előző években megfigyeltekkel 
egyezően Árpád-kori előzménye nem volt, azt késóbb, 
feltételezhetően a 15. században építették. 

Munkatársak: Nagy Balázs és Pungor Krisztián régé
szek; Bodrogi Miklós, Fenyvesi Anita, Linzembold Cson
gor, Zsoldos Szabolcs technikusok. 

4 77. Szeleste határa 
(Vas megye) ő 

PETKES ZSOLT 

A 86. sz. főút Szelestét elkerülő szakaszán a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat 2009. augusztus 1 1 .  és 
2010. március 18. között régészeti megfigyelést végzett 
az építkezés földmunkáinál. Az elkerülő útszakasszal 

érintett lelónelyeket Nyerges Éva Ágnes vezetésével 
2008-2009-ben feltárták. Azonban a kivitelezési munkák 
során két esetben olyan területeken is humuszoltak, ahol 
régészeti feltárást akkor nem tudtunk végezni. 

Szentliúti díílő (KÖH 53881): A lelőhely DNy-i 
részén a 2008. évi feltárás folytatásában 3 új régészeti 
jelenséget tártunk fel. 

Temető mellett (KÖH 42750): A lelónely DK-i részén, 
a feltárt területtől DK-re újabb 4 régészeti jelenséget és 
a 2008. évi feltáráson új korinak meghatározott árkokat 
tudtunk megfigyelni. 

Munkatársak: Bek Tamás, Csuti Tamás, Kovács 
Zsanett, Vágusz Anina, Wolf Ernő régésztechnikusok. 

4 78. Szellő határa 
(Baranya megye) U, B, A 

EKE ISTVÁN - VÁMOS GÁBOR 

2010 tavaszán megelőző feltárásokat végeztünk a Hor
vát Tranzit gázvezeték nyomvonalára eső régészeti 
lelónelyeken. 

BeMjöld (HT-10 Zh„ KÖH 69141): Május 4-14. kö
zött a feltárásra kijelölt terület Ny-i felében a dombtetőn 
egyetlen, lelet nélküli árok került elő, majd széles üres 
sáv után a K-i fekvéslí domboldalon egy újabb árok után 
egy soros temető téglalap alakú sírjai jelentkeztek. A ki
lencedik sor után a temetőt K feló1 egy újabb árok zárta. 
Az 5 m széles szelvényben összesen 30 sír került elő, 3 
váz nélkül (ebbó1 kettő mérete gyereksírra utal), egyik 
sírban pedig két felnőtt váza volt. A síroknak több mint 
a fele egyértelm(íen rabolt, mindig a felsőtestet bolygat
ták meg. A sírokból fó1eg vaskés, vascsat, 1 1  db bronz 
fülbevaló került elő, egyszerlí karikák mellett ovális 
karikájú gyöngycsüngős fülbevalók és egy elkeskenyedő 
végCí spirálcsüngős fülkarika, ezenkívül két bronzveret. 
A sírok megközelítőleg Ny-K tájolásúak, egy részük 
füles ill. padkás sír. A sírok alja a rövidebb oldalaknál 
legtöbbször lemélyül, ez a halotti ágy használatára utal. 
A leletanyag és a sírok szerkezete alapján a késő avar 
időszakhoz köthetjük a temetőt. A sírok között néhány 
cölöphely és egy gödör jelentkezett, majd a temető mel
lett, a lelónely K-i szélén egy csoportban néhány gödör 
és valószínlíleg összetartozó cölöphelyek kerültek elő. 
Leletanyag (egy neolit kerámia) egyetlen gödörben volt, 
de feltételezhető, hogy a körülötte előkerült jelenségek 
is a neolitikum időszakából származnak. A kutatott 640 
m2-en 53 objektumot tártunk fel. 

Vő-malom (HT-78 lh„ KÖH 24525) : Március 22-26. 
között dolgoztunk a lelónelyen, mely a Pécsvárad-szellői 
vízfolyástól Ny-ra húzódó dombon található. A dombon 
1940-ben Dombay János avar kori temető 73 sírját tárta 
fel. A szállítóvezeték nyomvonala a dombtetónöz közel 
a D-i, DK-i domboldalon húzódik K-Ny-i irányban. 
A kijelölt terület Ny-i része üres volt, majd viszonylag 
ritkán jelentkeztek a régészeti objektumok szinte a teljes 
területen. A leletanyag nagy része kerámia, kevés durva 
fazék, nagyméretlí tárolóedények tagolt bordával ellá-
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tott töredékei mellett nagyszámú finomkerámia, tálak, 
csuprok darabjai kerültek elő kisméretű bütykökkel, 
széles szalagfülekkel. Ez alapján a késő bronzkori ha
lomsíros kultúra telepedett meg a területen. A kutatott 
779 m2-nyi területen 20 objektumot tártunk fel 

Munkatársak: Bodródi Miklós, Nagy Norbert, Feny
vesi Anita, Linzembold Csongor. 

L.j79. Szendrő, Felső vár 
( KÖH 1 6787) 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk 

VOICSEK VANDA 

2010. április 7. és szeptember 30. között folytattuk a 
belső vár középső részén a központi torony, valamint 
az ehhez Ny feló1 csatlakozó épületmaradvány régészeti 
kutatását. A rendkívül csapadékos időjárás miatt a lefo
lyás nélküli, agyagos területen a munkavégzés szokatlan 
nehézségekbe ütközött. A Bódván levonuló árhullámok 
közül kettő elöntötte az ásatási bázist, a munkásokat 
pedig az árvízi védekezések és kárenyhítési munkálatok 
miatt hosszabb időszakokra nélkülözni voltunk kényte
lenek. Munkavédelmi megfontolásból a központi t0rony 
pincéjének mély gödre körül tereplépcsőt kellett kiala
kítanunk. Mindezen, előre nem látható körülmények 
miatt a terület teljes feltárását befejezni nem tudtuk. 

Elbontottuk a tavaly megnyitott szelvények tanúfa
lait. A torony pincéjébe vezető lépcsónáz DNy-i sarkában 
a falakhoz utólag illesztett alapozás nem lépcsőfeljáró
hoz, hanem egy kályhához tart0zott. Ezen építmény 
DK-i és ÉK-i sarkának pilléralapozása eltérő mélységű. 
Hasonló pillérszerCí alapozás figyelhető meg a lépcsónáz 
ÉNy-i és DNy-i sarkában is. Itt rövid szakaszon a felmenő 
falazat néhány köve is megmaradt. Ettó1 Ny-ra agyagos 
járószint bizonyítja, hogy az épület Ny felé következő 
szakasza a belsővár É-i és D-i része közötti összeköttetést 
bizt0sító, egy korabeli ábrázolás alapján bolt0zott ívvel 
határolt átjáró volt. Az átjáró a teljes épületszakasz 
szélességét elfoglalta, s itt a D-i és É-i oldalon alapozás 
sem készült. Az átjárótól Ny-ra következő, a terepviszo
nyok miatt bizonyára alapozásában is jórészt elpusztult 
épületszakasz DK-i sarkát a B/3 szelvény ÉNy-i sarkában 
sikerült megfigyelni. A lépcsőlejárót szinte teljesen 
kiszedték, mindössze a torony Ny-i falának vonalában 
dokumentáltunk néhány in situ elmállott téglát. 

A tavaly előkerült toronyfal-maradványokat ki
bontottuk, dokumentáltuk. A pincefal alapozás feletti 
részének belső falsíkjából csak a DK-i és a DNy-i sa
rokban maradtak meg maradványok. Egyelőre csak a 
torony D-i felének falait találtuk meg, az É-i oldalon 
a járószint alatti alapozásmaradványok megléte nem 
zárható ki. A mára már elbontott É-i oldal egykori belső 
Ny-i sarkához csatlakozva 17. sz. végi betöltésű, egykor 
feltehetően boltozott, mintegy 80 cm széles átjárót 
találtunk. Az átjáró a toronyfalhoz utólag épült, az É-i 
falhoz ferdén, ÉNy-ra tartva csatlakozik. Hasonló átjáró 
bontakozott ki az egykori K-i fal közepén is. A torony 

járószintjére szakadt faltömb alapján a pincét egykor 
kóboltozat fedhette. 

A leletanyag idén szegényesebb, kiemelendó'k a to
vábbra is nagy számban eló'kerülő ólomgolyók, néhány 
17. századi kályhacsempe és habán edénytöredék. 

TOMKA GÁBOR 

L.j80. Szentendre, Szentendrei-Duna-ág 
( KÖH 1 1 557) 
(Pest megye) 1 
2010. április 18-án a Búvárrégész Szakosztály önkéntes 
csapata szonaras mederfelderítést végzett a Szentend
rei-Dunában. A kutatás során oldalpásztázó szonárral 
felszerelt motorcsónakunkkal átvizsgáltuk a Duna-ág 
jobb és bal partja előtti területet 60-60 m szélességben 
(a szonár a hajó két oldalán 30 m széles sávot vizsgált). 
A megtalált anomáliáknál több felvételt is készítettünk, 
különböző irányokból elhaladva. A vizsgálat során a 
Luppa-szigettó1 Szentendre belvárosának D-i széléig 
hajóztunk fel, ezalatt számos anomáliát találtunk. 
A felvételek utólagos vizsgálata során kiszCírtük azokat 
a jelenségeket, amelyek természetes eredetűnek tCíntek 
(uszadék, geológiai jelenségek). A fennmaradó hét hely
szín esetében lehetségesnek tartjuk, hogy azok régészeti 
lelőhelyekre utalnak, azonban a kérdés eldöntéséhez 
víz alatti kutatásra lesz szükség. A hét helyszínbó1 öt a 
jobb part előtt található, az egyikük egy védett római 
lelőhely, a Dera-patak torkolata alatt. A kutatást éppen 
a térségben ismert duna-parti római leló11elyek víz alatti 
kapcsolatainak kiderítése indokolja, mivel a limes világ
örökségi jelölése szempontjából ez a víz alatti dimenzió 
különösen nagy értékkel bírhat. 

Az S02205-el jelölt pont a Luppa-sziget É-i csúcsa 
felett található, 4 m körüli mélységben. A sziget feletti 
zátonyhoz nincs köze. Maga a jelenség egy kompakt, mar
káns foltból, ill. környezetében néhány kiemelkedésbó1 
áll. Jellegét nem lehetett a felvételek alapján eldönteni. 

Az S02213 jelű pont kövek, esetleg lekopott cölö
pök csoportja a partvonaltól 25-30 m-re. A markánsan 
jelentkező, kerekded, hosszúkás árnyékkal rendelkező 
jelenségek egy kisebb kiemelkedés tetején találhatóak, 
2 m körüli vízben. 

Az S2391 összetett jelenség. Egyrészt több kisebb 
mederkiemelkedést és mélyedést is látunk a térségben, 
másrészt jól kivehető két lapos felszínű, téglalap alakú, 
a mederbó1 egyértelmCíen kiemelkedő tárgy. Ezek a 
deszkákra utaló jellegzetes képet adták. További kisebb 
pontszerű tárgyak is látszódtak. A jelenség meghatáro
zása bizonytalan, de hajómaradvány is elképzelhető. 
A terület 2,5 m víz alatt van. Említést érdemel, hogy 
az anomáliától É-ra egy kisebb lapos sziget található, 
vele egy magasságban mindkét parton egy-egy út tart a 
folyóhoz. Lehetséges, hogy valamikor itt átkeló11ely volt. 

A másik négy jelenség a Dera torkolatánál található. 
Közülük legészakabbra az S02269 jellí van. Ez egy kiter
jedt, markáns köves folt. Tekintettel arra, hogy a közel-
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ben iparterület is található, nem zárható ki a modern 
eredet (folyóba dózerolt építési hulladék). Ugyanakkor 
figyelembe kell vennünk, hogy a magaspartot ezen a sza
kaszon mossa a folyó, tehát a parton álló egykori épület 
maradványa is lehet, ebben az esetben a régészeti kor 
valószín(ísíthető. Víz alatti kutatása indokolt. 

A térképen S2271 jelű pont a partra meró1egesen, 
falszer(íen húzódó köves sávot jelöl. A sáv hossza 
mintegy 30 m, és közvetlenül a partfal aljától látható. 
A jelenség végén egy hosszúkás alakú, jelentős árnyékot 
mutató tárgy található. Ez lehet gerenda, vagy oszlop. 
Ennek közelében 2,5 m-es vizet mértünk. Feltételezé
sünk szerint a jelenség valamilyen gát, sarkantyú lehet. 
Régészeti eredetével kapcsolatban azért kell óvatosan 
bánni, mivel a parton ipari létesítmény található. Ezek
nél nem ritka, hogy a szennyvizüket a víz alatt, kövekkel 
letakart csöveken keresztül engedték a Dunába. 

Az S02285 és az S2290 közötti sávban több dombo
rulat, köves felület is látszott a képeken, valamint egy a 
partra meró1eges falszerű jelenség 120-150 m hosszan. 
Mivel ez a terület a Dera-patak torkolatában fekszik, ill. 
attól D-re, és a képeken számos autógumi is látszott, biz
tosra vehető, hogy a jelenségek egy része modern szemét. 
Ugyanakkor a nyilvántartott római lelóbely közelsége 
felveti, hogy egyes elemek régészeti korúak lehetnek. 
A kérdést csak merüléssel lehet eldönteni. 

Az S02337 és S02349 pontok között található pon
tokat akkor mértük, amikor egy K-Ny irányú köves 
feli.ilet(í kiemelkedésen haladt át a hajó. A felvett pontok 
kirajzolták az anomália irányát, kiterjedését. A környe
zetéből méternyire kiemelkedő vonulat a sekély vízben 
örvénylést keltett, ez hívta fel a figyelmünket. A kiemel
kedés közepén deszka, vagy gerenda található, valamint 
ehhez kapcsolódóan egy éles vonal. A jelenség nagyon 
hasonlít azokra a jelekre, amelyeket egy hajóroncs pro
dukál. A jelenség kora ismeretlen. Partra szálltunk, és 
megvizsgáltuk az ártéri erdőt is, de semmilyen jelenséget 
nem találtunk. A területet víz alatti régészeti módszerrel 
fel kell deríteni. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy szonaras 
kutatásunk során sikerült leszűkíteni azt a területet, 
amelyet régészeti szempontból a leginkább ígéretesnek 
tartunk. Víz alatti régészeti módszerrel a feltételezett 
lelóbelyek azonosíthatók lesznek. 

A kutatásban közreműködtek a Kékség és az Am
phora Búvárklubok tagjai. 

Li 8 1 . Szécsény, Belváros 
(KÖH 33000) 
( Nógrád megye) Kö, Kú 

TóTH JÁNOS ATTILA 

2010. május 25. és december 3. között megelőző feltárá
sokat végeztünk a belváros-rekonstrukció II. ütemének 
kivitelezéséhez kapcsolódóan. 

A romtemplom telkének közepén átlagosan 1 ,7  
m mélységig kutattunk. A romtemplom D-i oldalán a 

szintet a középkori temető szintjéig süllyesztettük, a D-i 
városfaltól É-ra 4-10 m-re a feltárási szint ennél mintegy 
0,5-1 m-rel mélyebb volt. 

A K-i városfal mentén három helyen kutattunk: 
két szelvényben - a DK-i rondella csatlakozása mellett, 
a templom szentélye mögött -, valamint a II .  szel
vénytó1 É-ra az ún. X. szondában. A két szelvénnyel a 
sánc szerkezetét és építési periódusait, a szondával az 
egykori gyilokjáró szerkezetét sikerült tisztázni. Ezen a 
területen, a faltól Ny-ra 6 m-es sávban szintsüllyesztés 
nem lehetséges. 

A D-i városfal mellett a kutatási terv szerint meg 
kellett volna újra nyitni a 2000-ben már kiásott, de 
akkor a szelvény beomlása miatt nem dokumentált 
árkot. Erre azonban az itteni városfalszakasz statikai 
problémái miatt nem kerülhetett sor. A sáncfeltöltésbó1 
erősen aprózódott háztartási és díszkerámia töredékei, 
csontfaragványok, üvegtöredékek, valamint a katonai 
tevékenységgel összefüggő leletek (puska- és ágyúgolyó, 
gránát) került elő. A sánc szerkezetébó1 részben leégett, 
részben elkorhadt famaradványok kerültek felszínre. 
Utóbbiak rossz megtartásuk miatt nem voltak konzer
válhatók. A leletanyag alapján a sánc vizsgált részén 
az építési tevékenység a 16-17. századra tehető, több 
periódusban. 

A terület középső részén Szécsény kora újkori 
településének maradványait találtuk meg. Egymás 
fölé épült könnyűszerkezetes, ill. vályogfalú épületek 
részletei kerültek elő, melyek feltehetően két telekhez 
tartoztak. A főfalak iránya alapján legalább két periódus 
látszik megkülönböztethetőnek, mindkettóböz találtunk 
tüzeló'berendezéseket is. Az épületek tájolásának egy
szeri jelentősebb megváltozása feltehetően az erődítések 
átalakításával függ össze. Egy korai épület kifestésébó1 
is kerültek elő részletek. A házakhoz tartozó leletanyag 
16-17. századi, jó minőségű kerámia, üveg, fém, csont. 
Emellett jelentősebb mennyiségű szerves anyag (bőr, 
fa), valamint egy teljes szemeskályha anyaga és alapja 
is eló'került a IV. szelvényben. Néhány, feltehetően a 
templom bontásából származó faragott épülettagoza
tot másodlagos felhasználásban találtunk meg a VII. 
szelvényben. 

A VII. szelvényben cló'került korábbi épület padlója 
alatt a plébániatemplom temetőjének rétegei kezdődtek. 
A temető D-i szélét a III . szelvényben eló'került 60 cm 
széles, -3 m hosszú falcsonk jelzi, mely feltehetően a 
cinterem fala volt. A fal Ny-i folytatásában csak a kisze
dett alapárok egy szakaszát sikerült azonosítani. A faltól 
D-re eső IV. szelvényben a korábbi szintek mélyebben 
jelentkeztek. E fölött egy 50-60 cm vastag feltöltés 
jelentkezett, amelyre épült(ek) a késó'bbi épület(ek). 
A feltöltés feltehetően a korai sánc itteni megszünteté
sével és a D-i városfal megépülésével függ össze. 

A DK-i rondella kutatását a csapadékos időjárás és a 
D-i városfal máig megoldatlan statikai problémái jelen
tősen akadályozták. A K-i városfalhoz közel eső részen 
gépi földmunkával sikerült a rondella alapfalának egy 
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szakaszát feltárni, ami az alapozás legalsó, nagyméret(í 
kövekbó1 készült kőrétege. A magas talajvízszint azon
ban megakadályozta a csatlakozó rétegek feltárását. 
A falcsonk pontosan illeszkedett az előzetesen kiszer
kesztett kör alaprajzhoz, igazolva, hogy a bástya az ÉK-i 
bástyához hasonló építmény lehetett. 

A bástya torkában készült metszetfalon, mely a két 
telek határán álló támfalszerű kerítés elbontásával kelet
kezett, jól megfigyelhető volt, hogy a DK-i bástya meg
épülése előtt itt már egy kisebb földerődítés állt. Ennek 
a bástyának további részletei vélhetően a romtemplom 
telkén, a II. és IV. szelvény között húzódhatnak. 

A D-i városfal feló1i oldalon kutatás a statikai prob
lémák miatt egyáltalán nem volt. 

Az Evangélikus templom helyreállításához kapcso
lódóan három szondát jelöltünk ki abból a célból, hogy 
feltárjuk az épület alapjának állapotát. A csapadékos 
időjárás miatt az II. szonda megnyitására végül nem 
került sor. Ez a szonda a hajó és a torony találkozásánál 
található, a torony alapozásának alját 146 cm mélyen 
még nem értük el. Az alap jó minőségű habarcsba rakott 
kő. A hajófal alapozása ezen a ponton kő-tégla vegyes 
falazat agyagba rakva. A toronyhoz egy fél hevederívvel 
támasztott ki, a hevederív alatt föld volt. A tetőró1 lefolyó 
csapadékvíz jelentős része ezt a pontot áztatta. 

Az l. szondát a két épület között, a templom D-i 
oldalán nyitottuk. A szonda legmélyebb pontja 132 cm 
volt, ahol is az alap alja még nem került elő. A felmenő 
falazat indítása 1 7  cm mélyen került elő. Az alapozás 
habarcsba rakott vegyes anyag (kő, tégla stb.). Az alap 
melletti rétegek gyenge teherbírásúak, 70 cm-ig laza 
bontási sitt jelentkezett, ez alatt szintén rossz megtar
tású, de már kora újkori réteg található. A két épület 
között egy kiszedett alapárkot is megfigyeltünk, melynek 
pontos korát nem tudtuk megállapítani, a 70 cm vastag 
sittréteg azonban ehhez az egykori épülethez köthető. 

A III. szondát a templom DNy-i sarkán nyitottuk. 
Legnagyobb mélysége 90 cm volt. Az alap melletti 40 
cm mélységig 20. századi feltöltés, ez alatt már kora új
kori paticsomladék volt. A felső réteg aljánál került elő 
a felmenő fal indítása (40 cm mélyen). Az alapfal erős 
kiugrással jelentkezett, nagyméret(í andezit terméskö
vek alkották, rossz minőségű habarcsba rakva. Ezen a 
ponton az alapozásban a kövek közt alulról felfelé nyíló, 
levegős repedéseket figyeltünk meg, melyeknek iránya 
a felmenő falon is követhető volt. 

Az Ady E. és Haynald L. utcák találkozásánál lévő 
ún. Pintér-ház (egykori óvoda) kutatását csak az épüle
ten folyó építkezéssel, többek között tetőcserével pár
huzamosan tudtuk végezni. A m(íemlékjelleg(í épületre 
előírt falkutatásra nem kötöttek senkivel szerződést; az 
ilyen jellegű megfigyeléseinket csak kevés esetben, az 
építésvezetővel egyeztetve tudtuk végezni. 

A Pintér-ház körüli régészeti munkák két részletben 
folytak: augusztus 9.-október 4. és október 25-29. kö
zött. A megnyitott 16 eltérő méret(í szelvénybó1 négy 
szolgálta azt a célunkat, hogy meghatározzuk a kora 

újkori palánk vonalát és szerkezetét. Közülük kettő a 
Pintér-ház K-i oldalán helyezkedett el, a 2005-ben feltárt 
palánk feltételezhető folytatásában; egy szelvény az épü
let D-i középső szobájának ÉNy-i sarkában és még egy a 
ház Ny-i oldalán. Egyik esetben sem nyílt lehetőségünk 
lemenni az altalajig. A 2010/II szelvényben értük el a 
legnagyobb, mai szinthez mérve 2,6 m-es mélységet. Itt 
és a 2010/I szelvényben megfigyelhettük a palánk teljes 
metszetét és a tó1e D-re kezdődő padkát. Egyik esetben 
sem értünk el 16. századinál korábbi rétegeket. A Pin
tér-ház belsejében a palánk É-i, város feló1i cölöpsorát 
találtuk meg, míg a Ny-i oldalon csak magát a palánkot 
tárhattuk fel. A palánk belső oldalán egy köves járófelü
let került elő, melytó1 északabbra lakóházmaradványok 
kezdődtek. A palánk külső betöltése alatt leégett, 15-16. 
századi építmény maradványai bukkantak elő. A palánk 
vonala nagyjából folytatta a már 2005-ben megfigyelt 
irányt, enyhe ívvel É felé, a Pintér-ház közepe táján egy 
erős „behorpadással''. 

A Pintér-ház ÉNy-i sarka alatt egy máig használat
ban lévő dongaboltozatos pincében szintén régészeti 
kutatásokat végeztünk. A pince mai járószintje alatt kb. 
90 cm-es feltöltés van. A kóbó1 falazott és szintén kóbó1 
készült boltozatú pincének több periódusát is sikerült 
elkülöníteni. A pince eredeti lejárata É-on nyílt, az É-i 
fal közepén. Ennek befalazása után először a K-i fal É-i 
szakaszán nyitottak új lejáratot, melynek maradványait 
a 2010/VI szelvényben megtaláltuk. Végül valamikor 
a 19-20. sz. fordulóján nyitották a ma is használt Ny-i 
lejáratot. A pince építésének ideje kb. a 17. sz. vége-18. 
sz. eleje. A pince feletti épületrész felújítása közben 
tett megfigyelések alapján úgy tlínik, hogy a pincéhez 
tartozó épületnek jelentős részletei maradtak meg a 
Pintér-házba foglalva. A Pintér-ház valójában ennek az 
alápincézett épületnek többszöri kibővítése eredménye
képpen jött létre. 

A lelónely többi szelvényét a közm(íkiváltások és 
az új közm(ívek vonalán jelöltük ki. Közülük azokban, 
amelyeket a korábbi közmlívek vonalán nyitottuk, csak a 
feltétlenül szükséges szintig kutattunk, sehol nem lépve 
át a 17. sz. második felének egyik pusztulási rétegét. 
Ezekben a felső 50-80 cm bolygatott volt, összefüggő 
jelenségeket nem lehetett megfigyelni. Az ásatás legna
gyobb felületlí, 2010/IX szelvényének hossza több mint 
1 8  m, mélysége 100-150 cm volt, jó keresztmetszetet 
adott a Pintér-ház környezetének beépítettségéró1 a 17. 
sz. második felében. Legalább két É-D tájolású, 5-7 m 
széles épület állt a kutatott területen. Az épületeket erős 
tűz pusztította el, a bennük feltárt leletanyag inkább a 
század második felére jellemző. Hasonló rétegviszonyo
kat figyeltünk meg a Pintér-ház É-i homlokzatának Ny-i 
felénél megnyitott szelvényben is. Itt kirajzolódott a 
pince lejárata is, amely vágta a többi helyen megfigyelt 
pusztulási rétegekkel egykorú feltöltéseket. 

A 2010/IX szelvényben megfigyelt két hosszanti 
háztól K-re helyezkedett el az az épület, melynek K-i 
felét 2005-ben már részben feltártuk. A szelvény szinte 
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teljes területét egy késő reneszánsz kályha omladéka 
foglalta el. Emellett sikerült megfigyelni a ház D-i falát 
és egy belső osztófalát. A szelvény DK-i sarkában egy 
négyzetes, deszkabéléses verem került elő. Ez a ház 
is a 17. sz. második felében pusztulhatott el egy erős 
t(ízvész során. 

A K-i városfalat a felszíni és csapóvíz elvezetésének 
megoldása miatt volt szükséges kutatni; a K-i városfal 
mentén több szondában az alapozási kiugrás és a más 
helyütt megtalált agyagtapasztás szintjét megkeresni. 
A Kézm(íves-ház és a romtemplom közötti városfalsza
kaszon négy 1 x2,5 m-es szondát nyitottunk. Ezek közül 
kettóben a korábban itt állt újkori épület pincéjének 
betöltését találtuk a feltárás teljes mélységében (140 
cm). Az alapozási kiugrás 70 cm, mélységben jelent
kezett. A II. szonda D-i végében egy kis szakaszon (50 
cm) maradtak meg kora újkori rétegek, melyeknek felső 
határa 60 cm mélyen volt. A sánctető a várakozással 
ellentétben nem került elő, a kora újkori rétegek már a 
sánc bolygatott anyagát tartalmazták. A III. és IV. szon
dában is találtunk késői épületalapokat, de érintetlen 
kora újkori rétegek is kerültek elő 50-60 cm mélyró1. 
A III. szondában a fal alapozási kiugrása 90 cm mélyen 
jelentkezett, melyre egy égett réteg húzódott. Az égésré
teg a sánc utolsó megújítása előtti pusztuláshoz köthető. 
A IV. szondában az alapozási kiugrás csak egy 5 cm-es 
padkaként jelentkezett, melyen egy íves felületCí, ráégett 
agyagréteget találtunk. Efelett egy vékony kifagyási csík 
jelzett egy korábbi terepszintet, mely talán az utolsó 
sánctetővel hozható összefüggésbe. A leletanyagban 
sárkányfejes kályhacsempe, többszínű mázas díszkerá
mia és habán töredékek kerültek elő. 

Munkatársak: Majcher Tamás, Mordovin Maxim 
régészek; Bercsényi Kinga, László Emese, Soós Virág, 
Bíbor István, Ficz Dóra, Vargha Mária technikusok; Érdi 
Benedek geodéta, Sümegi Pál (geoarcheológia). 

-482.  Szécsény, Erzsébet tér 
(KÖH -4665 1 )  
(Nógrád megye) Kö, Tö 

F. ROMHÁNYI BEATRIX 

2010. június 30. és augusztus 6. között megelőző feltá
rást végeztünk a szécsényi belváros-rekonstrukció II/2 
üteméhez kapcsolódóan. A feltárás célja az volt, hogy 
a tér területén egykor keresztülhúzódó török kori pa
lánkfal nyomvonaláról, szélességéró1, irányáról adatokat 
gyCíjtsünk. A rekonstrukció kapcsán a tér áttervezésre 
kerül, a palánkfal nyomvonala kertépítészeti elemekkel 
kerül majd bemutatásra. 

Az 1 .  árok É-D-i tájolású 3x10 m volt, a szobor K-i 
oldalán jelöltük ki. A 2. árok a szobor Ny-i oldalán húzó
dott 3 m szélességben, 7 m hosszan, tájolása ÉÉNy-DDK. 
Korábbi adatok alapján a kétsoros palánknak, a palánk
falhoz belülró1 csatlakozó sáncfeltöltésnek, a városfalat 
övező árok É-i peremének és a peremen futó egysoros pa
lánknak mindkét kutatóárkunkban jelentkeznie kellett. 

A 19-20. sz. folyamán jelentős mérték(í planírozások 
folytak, melyek rétegsora mindkét árkunkban mutat
kozott. Az újkori bolygatások, planírozások átlagosan 
100-1 10 cm mélységig voltak megfigyelhetők. Az 1. 
árokban 120 cm-en kezdtek jelentkezni a 16-17. szá
zadi jelenségek. A várttal ellentétben a palánkfal É-ra 
helyezkedett el a szelvényben és meredekebb szögben 
csatlakozott be a Ferences kolostor és a szakközépiskola 
között húzódó kő városfalba. 

Az egykori járószintet a 19.  századi planírozásokkal 
megsemmisítették. Egy nagyméretCí, török kori gödröt, 
valamint a palánkok alapozási árkainak betöltését tud
tuk csak megfigyelni. A belső földsáncból semmi sem 
maradt meg. 

A belső palánksor alapozási árkának fala lefelé 
szűkült, aljáig - statikai okok miatt - nem sikerült ki
bontanunk. Az árok legnagyobb mérhető szélessége 120 
cm, mélysége pedig 200 cm. Az alapozási árok vágta a 
14-15. századra keltezhető sötétszürke agyagos réteget. 
Ezt a réteget a sánc feltöltése is bolygatta. A belső ala
pozási árkot egy 14. századi vagy annál korábbi lefelé 
szCíkülő oldalfalú árok betöltésébe ásták bele. Ez talán a 
késő Árpád-kori, kora Anjou-kori városfal alapozási árka 
lehetett? A belső palánksor alapozási árkában található 
cölöpök átlagos átmérője 24-30 cm. 

A külső, D-i palánksor alapozási árka vágja a belső 
palánksor alapozási árkát, valamint a 14. századi szürke 
agyagos réteget. Ennek az alapozási ároknak a fala is 
lefelé szűkült, alja egyenes. Szélessége 120 cm, mélysége 
160 cm. Az ebben az árokban található cölöpök átmérője 
átlagban 24 cm. 

Tó1e 30 cm-re D-re egy újabb 50 cm széles, meredek 
falú, egyenes aljú árok beásása látható, kora és funkciója 
jelenleg még bizonytalan, annyi biztos, hogy vágja a 
14-15. századi réteget, valamint a 14. századi tárológöd
röt. Az árok betöltésében nem találtunk cölöplyukakra 
utaló nyomokat. 

Ezen ároktól 40 cm-re D-re találtuk a külső egy
soros palánk (latorkert) alapozási árkát, fala meredek, 
alja egyenes. Legnagyobb mérhető szélessége 92 cm, 
mélysége 44 cm. Az egysoros palánk nem közvetlenül 
a város árkának É-i peremén, hanem attól kb. 200 cm-re 
helyezkedett el. A palánkfaltól mintegy 120 cm-es sík 
terület választotta el. 

Az egysoros palánk cölöplyukainak átmérője át
lagban 26 cm. A palánkhoz, ill. a latorkerthez tartozó 
alapozási árkokban is minden cölöplyuk függó1egesen 
állt, aljuk egyenes volt. 

Az egysoros palánk árkok alatt a 14-15. századi 
agyagos záróréteg alatt egy szabálytalan kerek alapraj
zú, ívelt oldalfalú egyenes aljú tárológödröt találtunk. 
Egykorú lehet a városfal legkorábbi alapozási árkával. 

A 2. árokban várakozásainkkal ellentétben nem ta
láltuk meg a palánksorok alapozási árkait, sem a sáncot. 
Itt vízszintesen futó rétegek jelentkeztek. Felmerült az 
a feltételezés, hogy egy bástyamagban vagyunk. Ennek 
ellenőrzésére a kutatóárkot egy markolókanál széles-



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010 

ségben meghosszabbítottuk, így az árok teljes hossza 
1 3  m lett. Az új szakaszon sem volt nyoma semmilyen 
palánkból épült bástyának. Rétegesés viszont már meg
figyelhető a K-i metszetben, mely a várost kerítő nagy
méret(í árok közelségére utal. 

210 cm mélységben a kutatóárok ÉK-i sarkában 
találtunk egy lefelé szűkülő oldalfalú árkot. Irányban 
megegyezik a külső palánk alapozási árkával, de betöl
tése eltérő, cölöplyukakat sem találtunk benne. Kapcso
lódhat a 14. századi alapozási árokhoz. 

Ugyanebben a mélységben az árok peremétől 
mintegy 3 m-re D-re egy másik 14. századra datálható 
szabálytalan kerek alaprajzú, ívelt oldalfalú egyenes aljú 
tárológödröt találtunk. 

Összegzésként a török kori palánkfal a két egymással 
párhuzamosan futó alapozási árkával és cölöpsoraival, 
a külső egysoros palánkkal az 1 .  árokban előkerült. 
A 2. árokban ezeknek nem találtuk nyomát. Bástyára 
utaló nyomokat sem találtunk. Az egykorú alaprajzon 
a palánkfal ÉNy-i végén egy enyhe kiívelődő szakaszt 
ábrázoltak. Ha minden kerek, ill. szögletes bástyát ará
nyosan tudtak ábrázolni, nincs okunk feltételezni, hogy 
egy itt lévő fa-föld konstrukciós kerekbástyát nem sike
rült felmérniük. Amennyiben a palánk ezen szakaszán 
mégis létesítettek egy bástya szer(í konstrukciót, az fel
tételezhetően a jelenlegi Haynald utca, vagy az azt övező 
salakos rész alatt helyezkedhet el. Ennek ellenőrzése a 
jelenlegi feltárásnak nem képezte/képezhette részét. 
Jelenlegi adataink alapján a palánkfal a parkba eső 
területen belül egyenesen fut az Erzsébet szobor alatt 
a város kóbó1 épült Ny-i zárófalába a Ferences kolostor 
és a szakközépiskola között. 

Konzulens: Majcher Tamás. 
Munkatársak: Guba Szilvia, Juhász László. 

Li83. Szécsény, Pintér-ház 
( KÖH 33000) 
(Nógrád megye) Kú, Tö 

ZANDLER KRISZTIÁN 

Szécsény belvárosának rekonstrukciója II .  üteméhez 
kapcsolódó munkálatok során 2010-ben megkezdő
dött az Ady E. és Haynald L. utcák találkozásánál lévő 
ún. Pintér-ház (egykori óvoda) felújítása. A régészeti 
munkák két ütemben folytak: augusztus 9.-október 
4. és október 25--29. között. Két fő célunk a kertépí
tészeti tervezéshez szükséges adatszolgáltatás, és a 
közm(ífektetések és építkezések során érintett régészeti 
jelenségek szakszerű feltárása volt. 

Az összesen megnyitott 16  eltérő méretű szelvény
bó1 négy szolgált a palánk részleteinek megfigyelésére. 
Közülük kettő a Pintérház K-i oldalán helyezkedett el, 
a 2005-ben feltárt palánk feltételezhető folytatásában; 
egy szelvény az épület D-i középső szobájának ÉNy-i 
sarkában és még egy a ház Ny-i oldalán volt. Egyik 
esetben sem nyílt lehetőségünk lemenni az altalajig. 
A 2010/11 szelvényben értük el a legnagyobb, mai 

szinthez mérve 2,6 m-es mélységet. Itt és a 2010/I-es 
szelvényben megfigyelhettük a palánk teljes metszetét 
és a tőle D-re kezdődő padkát. Egyik esetben sem ér
tünk el 16. századinál korábbi rétegeket. A Pintér-ház 
belsejében a palánk É-i, város feló1i cölöpsorát találtuk 
meg, míg a Ny-i oldalon csak magát a palánkot tárhat
tuk fel, mert a külső, D-i homlokzata szinte teljesen 
egybeesett a szelvény D-i falával. Megállapíthattuk, 
hogy a megismert 17. századi palánk belső vázát két 
cölöpsor alkotta, melyhez kívülről egy magasabbról 
induló, valószínűleg külső rézsűs töltést megtámasztó 
újabb cölöpsor csatlakozott. Ez utóbbit legalább egyszer 
megújították. A palánk tetején egy újabb cölöpsor futott, 
minden bizonnyal ez volt a paliszádfal. A palánk belső 
oldalán egy köves járófelület került elő, melytó1 észa
kabbra lakóházmaradványok kezdődtek. A palánk külső 
betöltése alatt leégett építmény maradványai bukkantak 
elő, melyek 15-16. századon belüli közelebbi keltezésére 
és funkciójának meghatározására még nincs lehetőség. 
A 2010/I és 11 szelvényben maradtak meg legjobban a 
palánkhoz tartozó feltöltések. Ezekbó1 úgy tűnik, hogy 
a város utolsó - 17. sz. végi - pusztulási rétege már a 
palánk maradványaira fed, amibó1 arra következtethe
tünk, hogy a második török megszállás idején ezt már 
nem javították ki. Magát a palánkot a betöltésében talált 
17 .  sz. közepére tehető érmék keltezik. 

A palánk vonala nagyjából folytatta a már 2005-ben 
megfigyelt irányt, enyhe ívvel É felé, a Pintér-ház közepe 
táján egy erős „behorpadással". A szabálytalanság oka a 
feltárások korlátolt lehetőségei miatt nem ismert. A pa
lánk szerkezetének megfigyelésével egyszerre lehetőség 
nyílt a város területére eső lakóépületek részleges feltá
rására. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben 
a paticsfalú házak közvetlenül hozzáépültek a palánk 
belső oldalához; az említett köves burkolt járófelület 
pedig csak egy esetben volt dokumentálható. 

A Pintér-ház ÉNy-i sarka alatt egy mindezidáig 
használatban lévő dongaboltozatos pincében szintén 
régészeti kutatásokat végeztünk. Kiderült, hogy a pince 
mai járószintje alatt kb. 90 cm-es feltöltés van. A kóbó1 
falazott és szintén kóbó1 készült boltozatú pincének 
több periódusát is sikerült elkülöníteni. A pince ere
deti lejárata É-on nyílt, az É-i fal közepén (több kóbó1 
faragott lépcsőfokot meg is találtunk). Ennek befalazása 
után először a K-i fal É-i szakaszán nyitottak új lejáratot, 
melynek maradványait a 2010/VI szelvényben megta
láltuk. Ekkor egy kó'keretes ajtót alakítottak ki. Ehhez 
vezetett a Pintér-ház É-i középső szobájából egy olyan 
lépcső, melynek fokait fagerendákból alakították ki. Az 
új lejárat kialakításakor megbontották a kóboltozatot, 
mely ennek következtében több helyen megrepedt és 
veszélyessé vált. A veszély elhárítása céljából a bolto
zat átvágását egy É-D irányú téglafallal támasztották 
meg, lesz(íkítve a lejáratot. A majdnem használhatat
lanná váló ajtót végül befalazták - a 2010/VI szelvény 
feltöltésének leletei alapján - valamikor a 19-20. sz. 
fordulóján, s helyette nyitották a ma is használt Ny-i 
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lejáratot. Ezt a Ny-i fal D-i szakaszán alakították ki, úgy 
hogy a lépcsőt D feló1 a pince eredeti D-i fala határolja, 
ill. annak Ny-i meghosszabbítása, É-ról pedig egy új 
téglafalat építettek. A pince építésének ideje az anyag 
teljes feldolgozásáig csak feltételesen tehető a 17 .  sz. 
végére-18. sz. elejére (mindenesetre az első lejárattal 
átvágták a legutolsó pusztulási réteget). Ugyanakkor a 
pince D-i fala igazodik a palánk É-i síkjához. A pince 
feletti épületrész felújítása közben tett megfigyelések 
alapján úgy tűnik, hogy a pincéhez tartozó épületnek 
jelentős részletei maradtak meg a Pintér-házba foglal
va. Megkockáztatható az a feltevés, hogy a Pintér-ház 
valójában ennek az alápincézett épületnek többszöri 
kibővítése eredményeképpen jött létre. 

A lelónely többi szelvényét a közműkiváltások és 
az új közművek vonalán jelöltük ki. Közülük a 2010/ 
IV, VII és IX szelvényekben csak a feltétlenül szükséges 
szintig mélyültünk le, sehol nem lépve át a 17. sz. má
sodik felének egyik pusztulási rétegét. Ezekben a felső 
50-80 cm bolygatott volt, összefüggő jelenségeket nem 
lehetett megfigyelni. Sokkal jobb volt a helyzet az ásatás 
legnagyobb felületű, 2010/IX sz. szelvényében, melynek 
hossza több mint 18 m volt. A 100-150 cm-es mélységet 
itt sem nagyon léptük túl, azonban a szelvény egy jó 
keresztmetszetet adott a Pintér-ház környezetének 17. 
sz. második felében meglévőbeépítettségéró1. Úgy tűnik, 
legalább két É-D tájolású, 5-7 m széles épület állt a ku
tatott területen. Az épületeket erős tűz pusztította el, a 
bennük feltárt leletanyag inkább a század második felére 
jellemző. Hasonló rétegviszonyokat figyeltünk meg a 
Pintér-ház É-i homlokzatának Ny-i felénél megnyitott 
2010/XII szelvényben. Itt kirajzolódott a pince lejárata 
is, amely vágta a többi helyen megfigyelt pusztulási 
rétegekkel egykorú feltöltéseket. 

A 2010/IX szelvényben megfigyelt két hosszanti 
háztól K-re helyezkedett el az az épület, melynek K-i 
felét 2005-ben már részben feltártuk. A Pintér-ház 
összes kutatott helyszíne közül ez volt a leggazdagabb. 
Itt az óvoda egykori betonmedencéje alatti területet 
kutattuk, amely szorosan összekapcsolható a 2005/1 
és 2005/14 szelvényekkel. A szelvény szinte teljes te
rületét egy késő reneszánsz kályha omladéka foglalta 
el. Emellett sikerült megfigyelni a ház D-i falát és egy 
belső osztófalat. A szelvény DK-i sarkában pedig egy 
négyzetes, deszkabéléses verem került elő. Az itt talált 
rendkívül gazdag leletanyagból elsősorban a nagyszámú 
üvegedény-töredéket érdemes kiemelni és egy „MM"
monogramos bronzpecsétlőt. Ez a ház is a 17. sz. második 
felében pusztulhatott el egy erős tfüvész során. 

Munkatársak: dr. F. Romhányi Beatrix, Majcher 
Tamás és Guba Szilvia régészek; Vargha Mária, Varga 
Emese, Bognár Katalin Boglárka, Groma Katalin, Nagy 
Szabolcs Balázs, Nagy László Attila, Fuchs Noémi, Bárdi 
Bogáta, Koller Bea, Baráth Anita Carmen, Szalai Emese 
technikusok. 

MonoovIN MAXIM 

Li8Li. Szécsény, Rákóczi út 1 1 3- 1 1 5. 
(KÖH 72Li85) 
(Nógrád megye) Kk 
2010. július 15-23. között megelőző feltárást végeztünk 
az Egészségügyi Járóbetegközpont bővítésének helyén, a 
kivitelezés II .  ütemének részeként. A feltárás befejezé
seként az épület mögötti tüzivíztározó helyét kutattuk 
meg, melyet roncsolt egyrészt egy olajtartály, egy ko
rábban itt állt épület alapja és annak pincéje. 

A felület és a lelónely bolygatottsága miatt egy 
objektumot (verem) tudtunk dokumentálni, melynek 
egy részét a korábban itt állt épület alapja teljesen 
elpusztított. Az objektum betöltésébó1 késő középkori, 
és a bolygatás miatt jelenkori leletanyagot gyííjtöttünk. 

Li85. Szécsény, Szentháromság tér 
(KÖH 3 3000) 
(Nógrád megye) Kk, Kú 

GUBA SZILVIA 

A belváros-rekonstrukció II. üteméhez kapcsolódóan 
szennyvíz-csatornázási munkálatok megelőző régésze
ti feltárását végeztük 2010. december 10-22. között. 
A csatornaárkot két szakaszban nyitottuk meg a tér D-i 
vége feló1. Árkunk Ny-i oldalán egy 1 m széles 80 cm 
mély biztonsági sávot nyitottunk. A korábbi kutatások 
eredményei szerint a késő középkori, kora újkori réte
gek, jelenségek 1-1,2 m mélységben voltak várhatók. 
Ezzel szemben a beásások már 60-80 cm mélységben 
jelentkeztek, közvetlenül a tér korábbi murvás járó
szintje alatt. Az újkor folyamán jelentős planírozások 
folyhattak. 

A 10 m hosszú első árokszakasz feltárásakor két 
gödröt sikerült kibontanunk, melyek felületben és a 
K-i metszetfalban egyaránt jól dokumentálhatók voltak. 
Ezen a szakaszon két objektum került elő, közülük csak 
az elsőt tudtuk teljes mélységig kibontani. A másodiknak 
csak keskeny szakasza esett bele az árokba, így teljes 
mélységig nem tárhattuk fel. Déli felében nagyméretű, 
bedobált kövek feküdtek. 

A terület É-i vége feló1 nyitottuk meg a 2. árok
szakaszt 8 m hosszan, szintén 2 m szélességben. Négy 
további gödör került elő az árok K-i sávjában, melyek 
közül kettőt tudtunk teljes mélységben kibontani. Belő
lük késő középkori, kora újkori mázas kerámiatöredékek, 
állatcsontok, vastárgyak töredékei kerültek elő. Az 5. 
objektum a felsoroltakon kívül egy ép kaurikagylót is 
tartalmazott. A sárga löszös, homokos altalaj a vártnál 
sokkal magasabban, 80 cm mélységben jelentkezett. 
Az 1 .  objektum alatt a jelenlegi felszíntó1 számítva 2 m 
mélységig ástunk le, hogy megbizonyosodjunk, nem 
utólagosan, a városfalat övező árokból idehordott talajjal 
van dolgunk. 

Konzulens: Majcher Tamás régész. 
Munkatárs: Király Attila régésztechnikus. 

ZANDLER KRISZTIÁN 
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Lt 86 .  Székesfehérvár, Palotai u tca 92 .  
( KÖH 291  ltlt )  
(Fejér megye) U.  Kö 
2010. októberben próbafeltárást végeztünk az 5376 
hrsz.-ú telken, melyen 2 szelvényt nyitottunk. A ré
tegződésébó1 adódóan a metszeteken jól látható volt a 
felső felületi rétegtó1 lefelé, mintegy 40-50 cm mélysé
gig az elbontott pincerész építési törmelékkel feltöltött 
rétegsora. A pinceszinttel megegyező mintegy 70 cm 
mélységtó1 középkori kettős V-metszetű árkok mélyültek 
az altalajba. Az ez alatt húzódó 90-120 cm mélységben 
a neolitikum időszakából származó egyhelyben lakásból 
adódó világosbarna-kávébarna színű réteg került elő. 
A réteg megbontása után a neolitikum ezen időszakára 
jellemző cölöpszerkezetes hosszú ház típusa, annak 
cölöplyukai bontakoztak ki. Az óvatos kézi bontás során 
sikerült megfogni az amúgy ritkaság számba menő ház 
padlószerkezetét is, annak tapasztott agyagpadlóját. 
A tapasztás melletti ÉÉK-i oldalon az oldalszelemeneket 
tartó cölöplyuk szerkezetek is előkerültek, bár a kis szel
vények miatt rendszerbe nem foglalható módon. A ta
pasztott agyagpadló a ház típusrendszerét követve mind 
a két szelvényben jól megfogható volt, és valószín(íleg 
az egész terület alatt tart. 

A házszerkezethez tartozó, a településeken ritkán 
előforduló jelenség a neolit kút. Esetünkben a 2. szelvény 
D-i oldalán került elő, bontását a részlegesen megjelenő 
rétegvíz, talajvíz miatt, mintegy 2-3 m mélységben abba 
kellett hagyni. A kút kerámiaanyagában nagyméretlí, 
fogóbütykös díszítésű hombárok oldaltöredékei, kisebb 
szürkésfekete simított felületű díszkerámia, valamint 
fényezett felületlí, nyomokban vörös festett kerámiatö
redékek kerültek elő. 

lt87.  Székesfehérvár, Rác-szérűk 
( KÖH 2 9 1 66) 
(Fejér megye) Ró 

FÜLÖP GYULA 

2010. október 21-én helyszíni szemlét végeztünk a 
beruházás alá eső területen, a topográfiából ismert 
lelőhelyen. Egyértelmlíen kiderült, hogy a Basa-ér két 
partján hosszan húzódó római kori településmaradvá
nyok találhatók. A leló'hely bejárható volt, felszínéró1 
kerámia, épületre utaló kő- és tegulamaradványok és 
egyéb, a római korban településre utaló leletek kerültek 
elő. A Basa-ér K-i oldalán gyeppel fedett a területet, 
majd a gyeprészt követően újra bejárható friss szántást 
találtunk. A szántott felületen is találtunk római kerá
miát, de jóval szórványosabban, mint a másik oldalon. 

Összességében elmondható, hogy a Basa-ér két 
oldalán hosszan elhúzódó római kori (3-4. sz.) telepü
lés nyomait találtuk meg, melyek a város felé (ÉNy-i 
irányba) tovább tartanak, és a leló'helyet csak az M7-es 
autópálya szakítja meg. 

PRANDER PÉTER 

lt88. Székesfehérvár, Szeder köz 3.  
(KÖH 2 9 1 Lt 3 )  
(Fejér megye) Kö 
2010. július 22-26. között a 4564 hrsz.-ú ingatlanon csa
ládi ház építését megelőző régészeti feltárást végeztünk 
127 m2-en. Maga a lelónely az utcafronttól ÉK-i irányban 
helyezkedik el. Az elmúlt évszázadban ezen a területen 
jelentős földmunkákat végeztek, ami megnehezítette a 
kutatást. Gyakorlatilag a másodlagos helyzet(í városi 
törmelékbe épített épület rombolt rétegviszonyait kö
vethettük. A feltárást mintegy 5,5 m mélységig végeztük 
el, de ezen a szinten sem értük el az altalajt, itt már 
jelentkezett a talajvíz, lejjebb nem bontottunk. Újkori 
és legújabb kori szórvány leletanyag került elő a gépi és 
kézi bontás (törmelékkiszedés) során. A kitermelt építési 
törmelék között találtunk a középkori székesfehérvári 
bazilikához tartozó nagyméretlí kőtöredékeket, melyek 
nem faragottak, töröttek, helyzetük nyilvánvalóan má
sodlagos. A betöltésből szórvány kerámiaanyagot, 
valamint kőtöredékeket csomagoltunk el. 

A megelőző feltárás során régészeti jelenséget nem 
tudtunk meghatározni. 

Lt89. Székesfehérvár határa 
(Fejér megye) B, Kö 

FÜLÖP GYULA 

2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

Székesfehérváron területéhez képest kevés, min
dössze öt lelónelyet azonosítottunk, elsősorban a Csá
szár-víz völgyének Ny-i részén. Kis/aludnál két korábbról 
ismert leló'hely esetében igazolható volt, hogy területük 
összeér (KÖH 29147, KÖH 29160). Megemlítendő még 
a Rózsa-hegy oldalában talált intenzív késő bronzkori 
leló'hely (KÖH 72931).  

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

Lt90. Szigetszentmiklós, Dunára-dűlő 
(KÖH lt 3 1 38 )  
(Pest megye) B ,  Kö 
2010. június 7-tó1 július 6-ig folytattuk a 2009-ben meg
szakított munkát a tavalyi területtől DNy-ra eső telken. 
Mivel az elmúlt évben a szomszédos telek teljes területét 
feltártuk, tudtuk, hogy a MO-PM-10 jelű lelónely ebbe 
az irányba folytatódik. 

A terület D-i, II .  Rákóczi Ferenc u. feló1i részén 
kisszámú kerek középkori tárológödör került elő, feltéte
lezzük, hogy a korábban megfigyelt Árpád-kori faluhoz 
tartoztak. Tőlük északabbra egy a múlt évben feltárt 
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árok folytatását figyeltük meg. Majd néhány méterrel 
ugyancsak északabbra a temetőt D-ről szegélyező széle
sebb árkot tártunk fel, benne két felnőtt, egy gyermek 
és egy csecsemő csontváza látott napvilágot. 

Az ároktól É-ra három sorban összesen 51 sír került 
elő. Idén összesen 55 sírt, a tavalyi évvel együtt 104 sírt 
tártunk fel. 

A sírok átlagos mélysége 100-120 cm között vál
tozott, de találtunk a humuszolt felszíntől számítva 
170 cm mélyen is csontvázat. A területen nagyrészt nó'k 
és gyermekek sírjai voltak, csak néhány esetben kerültek 
elő férfitemetkezések. Legtöbb esetben koporsóra utaló 
szegeket is találtunk. A csontvázak minden esetben 
nyújtott helyzetben feküdtek, harmadában a gyolcsban 
történő temetkezést bizonyító felugró vállakat és a test
hez szorított karokat is megfigyeltük. Több esetben is 
dokumentálhattunk az anyákkal együtt eltemetett cse
csemőt. Ebben az esetben a temetési mód két féle volt: az 
egyik esetben az anya két combcsontja között került elő a 
csecsemőcsontváz, a második esetben a felnőtt csontváz 
mellett találtuk meg. A sírban a leletek a viselethez tar
toztak: párta, ruhadísz, hajtű és gyíírű került elő. Három 
esetben szedtünk fel pártákat restaurátori segítséggel. 
Templom a területen nem került elő, valószín(ísíthetjük, 
hogy a területtó1 Ny-ra eső részen kell keresni. 

Munkatársak: Bernáth István régésztechnikus; Sza
bó Krisztina restaurátor, Jóri Tünde, Merkl Máté, Tóth 
Zoltán régészhallgatók. 

Li9 1 .  Szigetszentmiklós, Üdülősor 
(KÖH 76Lili9)  
(Pest megye) R,  B,  LT, Á 

TEREI GYÖRGY 

2010. október 1 3 .  és november 25. között Sziget
szentmiklós határában a Haraszti hídfő környékén, a 
meglévő MO autóút és a bővítésével kapcsolatosan, a 
korábbi években (1988-89, 2008-2009) feltárt terüle
tek között húzódó aszfaltozott szervizút nyomvonala 
alatti területen folytattunk feltárásokat. Az útalapozás 
eltávolítása után mindössze 20 cm-rel jelentkeztek az 
első objektumok. 

PM-4 (084119 hrsz.) : A Kis-Duna-ághoz közeli te
rületek - több helyen bizonyítható szuperpozíciókkal 
jelentkező - nagy objektumsűrűséget mutattak. Ezen 
a területen valamennyi, a korábbi ásatásokon eló'ke
rült korszak leletei előfordultak. A különböző korú 
beásások (hulladék-, és tárológödrök, veremházak és 
árkok) között jelentősebb leletnek számított egy hulla
dékgödörben eltemetett csontváz (Ludanice-kultúra), 
egy kora bronzkori gödör, amelybó1 használt, ill. fél
kész agancskapák kerültek elő, valamint egy helybéli 
vasfeldolgozásra utaló, vasbucákkal és salakkal teli 
kelta gödör. 

Az ettől nyugatabbra eső területek lefedettsége 
némileg egyenletesebbé vált. A csak alig valamivel el-

szórtabban jelentkező objektumok észlelését a területet 
borító, helyenként akár 50 cm vastagságú, leletekkel 
és paticstörmelékkel teli iszapréteg azonban jócskán 
megnehezítette. Ezen a felületen egészen a terület 
ÉNy-i végéig csaknem az összes objektum kizárólag a 
kora bronzkori harangedény Csepel-csoportba sorol
ható. A kerek hulladék-, és a négyszögletesedő formát 
mutató, gyakran nagy leletmennyiséget tartalmazó 
tárológödrök mellett, igen nagy fontossággal bír az a 
mintegy 90, a korszakhoz sorolható cölöplyuk, amely 
három egymástól elkülönülő, kora bronzkori ívelt 
oldalú házhoz tartozott. (Ebbó1 az egyik részletei már 
eló'kerültek a 2008-as ásatási évadban. Számuk ezzel 
8-ra emelkedett.) 

PM-5 (090168 hrsz.) : Egy Árpád-kori gödör mellett 
36, leletek híján nem meghatározható korú cölöplyu
kakból, gödrökből és árkokból álló objektumegyüttes 
került elő. A cölöplyukak három csoportja egy-egy 
karámszerű építmény tartozéka lehetett. Jelle�ük és 
elszíneződésük alapján minden bizonnyal az Arpád
korra, esetleg az újkorra datálhatók. A 4. leló'belyhez 
hasonlóan az objektumok többsége itt is a kora bronz
kori harangedény Csepel-csoportba sorolható. A több 
évtizede ismert temető 40 újabb sírja között több egy
kori körárok nyomát dokumentáltuk. Emellett számos 
gödör, és több elpusztult sír nyomait is felfedeztük. 
A sírok többsége hamvasztásos volt, és mind a gazdag 
kerámiamellékletekkel (köztük több harangedény is) 
ellátott szórt hamvas, mind pedig az urnás sírok megta
lálhatók voltak közöttük. A tavalyi szezonhoz hasonlóan 
most is előkerült egy - a ritka leletekhez sorolható -
csontvázas sír. Mellékletei edények, egy-egy réztőr, és 
rézár, valamint egy pattintott kő nyílhegy voltak. A sír 
egy már a tavalyi ásatáson eló'került, csak részleteiben 
dokumentálható körárok közepén helyezkedett el. 
Megfigyeltük a terület áradásos rétegekkel való fedett
ségét, és az egyes objektumok jelentkezési szintjének 
vertikális eltérését is. 

PM-6 (0162131 hrsz.): Novemberben elvégeztük az 
út alatti terület és a rézsűk humuszolását. A 2009-ben a 
szomszédos területen már feltárt Árpád-kori település
részlet újabb elemei kerültek elő. Két veremházat tár
tunk fel, melyek közül csak az egyiknek volt kemencéje. 
Emellett kültéri tűzrakóhelyek maradványait és néhány 
kisebb gödröt regisztráltunk a területen. Mindkét ház 
téglalap alaprajzú, tájolásuk K-Ny-i. A kemence az egyik 
ház ÉK-i sarkából ívelődik ki, platnija egyréteglí, jó ál
lapotban maradt meg. A másik épületben nyomokban 
tapasztott padló maradványai figyelhetó'k meg. Bár a 
házakban kormeghatározó leletek nem voltak, és a 
mellettük húzódó árkokból jellegtelen Árpád-, és újkori 
kerámiatöredékek vegyesen kerültek elő, a település
részlet feltehetó1eg a területen és annak környékén már 
több helyen is megfigyelt 13 .  századi Szöllős faluhoz 
tartozhatott. 

I-IORVÁTll M. ATTILA 
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Li92 .  Szigetszentmiklós határa 
(Pest megye) Ő, U, B, Sza, Á, Kk 
2010. március és április hónapokban Szigetszentmiklós 
város településszerkezeti terve, szabályozási terve és 
helyi építési szabályzata módosításához kötődően te
repbejárásokat végeztünk a város É-i és DK-i határában. 

Alsó-Bán-dűlő 2. (KÖH 76391): Az MO autópálya és 
a város É-i határa között, az autópályához közel eső É-D 
irányú dombhát D-i felén kevés szarmata ás Árpád-kori 
kerámiatöredéket gyűjtöttünk. 

Alsó-Bán dűlő 3. (KÖH 76395): Az MO autópálya 
és a város É-i határa között, az autópályához közelebb 
eső részen kevés szarmata és Árpád-kori kerámia ke
rült elő. 

Alsó-Bán-dűlő 4. (KÖH 76401): Az MO autópálya és a 
város É-i határa között, a Szigetszentmiklóshoz közelebb 
eső részen egy ÉK-DNy irányú domb középső részén 
szarmata kerámiatöredékeket gyűjtöttünk. 

Alsó-Közép dűlő2. (KÖH 76397) :  Az MO autópálya és 
a város É-i határa között, az autópályához közelebb eső 
részen kevés szarmata és Árpád-kori kerámia került elő. 

Alsó-Közép dűlő 3. (KÖH 76407) : Szigetszentmiklós 
É-i határában, a település szélétó1 kb. 300 m-re egy 
ÉK-DNy irányú dombhát középső részén szarmata ke
rámiatöredékeket gyűjtöttünk. 

Alsó-Páslwmi-dűlő (KÖH 76409) : Szigetszentmiklós 
DK-i határában, a Szigethalomra vezető úttól ÉNy-i irány
ba húzódó dombháton újkőkori (középső neolitikum?) 
és őskori (bronzkori?) kerámiatöredékeket gylíjtöttünk. 

Kó1�úti-díilő (KÖH 76399): Az MO autópálya és a vá
ros É-i határa között, az autópályához közelebb eső, egy 
ÉK-DNy irányú dombhát Ny-i oldalán kevés bronzkori 
és Árpád-kori kerámiát gyííjtöttünk. 

Nyilasokra-díilő 2. (KÖH 76403) : A ráckevei HÉV
vonal mellett, egy ÉK-DNy irányú dombon őskori, szar
mata és Árpád-kori(?) kerámiatöredékeket gyűjtöttünk. 

Nyilasokra-dűlő 3. (KÖH 76405): A ráckevei HÉV
vonal mellett, egy másik ÉK-DNy irányú dombhát kö
zépső részén őskori és középkori kerámiatöredékeket 
gyííjtöttünk. 

Nyughatatlan-dűlő (KÖH 76393): Az MO autópálya 
és a város É-i határa között, az autópályához közel eső, 
a környezetéből határozottan kiemelkedő domb K-i, 
DK-i oldalán kevés bronzkori és Árpád-kori kerámiát 
találtunk. 

Munkatársak: Czene András, Farkas Zoltán, Kovács 
Ágnes, Rajna András, Zimborán Gábor régészek; Molnár 
Dávid régésztechnikus. 

KALÁCSKA RÓBERT - PATAY RÓBERT 

Li93. Szikszó, Táncsics Mihály utca 2-Li. 
(KÖH 797 1 9) 
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kk, Kú 
2010. április 12. és június 17. között megelőző feltáráso
kat végeztünk a telken. A feltárások a tervezett épület 
területére korlátozódtak, sem az épület előtti sem a 

mögötte lévő területet nem kutattuk. A Szikszó belte
rületén található lelónely középkori rétegsora 1 ,8-2 m 
vastag volt, melyet összesen 47 pénzérme segítségével 
igen jól lehetett keltezni. 

A feltárás során a mai felszínhez mérten 1 ,5-1,8 m 
mélységen eló'került egy 13.  századi felszín, ahol külső 
kemencéket tártunk fel. A telek utcafront felé eső ré
szén igen vastag, 0,5-0,8 m-res 13.  sz. végi-14. sz. eleji 
pusztulási réteget találtunk, mely egy felszíni borona
szerkezetes házhoz tartozhatott. E ház falszerkezetének 
tapasztásmaradványai, valamint többször megújított 
kemencéje is eló'került. 

A mai felszínhez mérten átlagosan 1-1,3 m mélység
ben megfigyeltünk egy az egykori utcára meró1egesen 
álló, 16. századi épületet. Ennek D-i hosszanti falának 
vázszerkezete, szenült faszerkezet fedte padlója, vala
mint extra méretű, téglából rakott sütó'kemencéje került 
elő. Ezt a házat ráépítették egy olyan omladékra, ahol 
mázas kályhacsempe-töredékek, és kályhacsempeforma 
került elő. 

A 16. századi épület fölött eló'kerültek egy 17. szá
zadi tímárm(íhely maradványai. A tímárműhelyhez 
tartozott 3 nagyméretű verem, melynek rétegződése és 
falszerkezete alapján a bőr füstcserzéssel való kidolgo
zásának folyamatát lehetett rekonstruálni. E gödröktó1 
É-ra és K-re kettő, agyagba rakott kővel kifalazott cser
zőgödör volt. Az északi cserzőgödör föld feletti részét ta
pasztott vázszerkezetes fal alkotta, ennek égett omladéka 
a gödör alján 1 m-res vastagságot ért el. Ezen omladék 
fölött a még továbbműködő cserzőműhely hulladékré
tegét találtuk. Az ebbó1 vett minták lehetőséget adnak 
a bőrkikészítési technológia részletesebb vizsgálatára. 
A cserzéshez kapcsolódóan számos eszköz is eló'került 
(bőrvágó kés, húsoló kés, valamint speciálisan feldolgo
zott állati állkapcsok). 

PUSZTAI TAMÁS 

Li9Li. Szilsárkány határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) Ő, Ró, Á, Kk 
2010. decemberben helyszíni szemlét tartottam Szil
sárkány határában, optikai vezeték építésével érintett 
területeken. 

Gyepek (KÖH 77283) : A községtó1 K-re, a Linkó-árok 
Ny-i oldalán egy kisebb dombocska emelkedik. A domb 
felszínén szórványosan Árpád-kori és őskori kerámiatö
redékeket, paticsdarabokat és egy erősen korrodálódott 
vastárgyat találtam. 

fllés-tag (KÖH 4 7823) : A község D-i szélén, a Sza
badság utca végén elterülő szántóföldön a gyér őszi 
vetésben Árpád-kori, késő középkori és újkori kerámia
töredékeket gyííjtöttem. A felszíni leletanyag mintegy 
300x200 m nagyságú területen közepes intenzitással 
jelentkezett. Megfigyeléseim szerint a telepnyom 
NyÉNy felé egészen a Szabadság utca szélső telkéig 
kiterjed. Feltételezhető, hogy a lelónely a beépített te
rületen is folytatódik. 
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Kánya-tag (KÖH 76273): A Linkó K-i oldalán szintén 
egy kisebb domb emelkedik. A kiemelkedés felszínét még 
álló (részben letöredezett) gyomos kukorica borította, így 
bejárása reménytelennek látszott. A nehézségek ellenére 
egy római kerámia töredéket és tégla töredékeket találtam. 
Az itt a Linkét keresztező földút D-i oldalán, ugyancsak 
a vízfolyás mellett viszonylag nagyszámú téglatöredék 
hevert a felszínen, mellettük elszórtan római kori, és né
hány őskori jellegü kerámia töredéket találtam. A leló11ely 
kiterjedése ismeretlen, kedvezóbb körülmények között 
hitelesítő terepbejárást kell végezni a területen. 

TAKÁCS KÁROLY 

Li95 .  Szob, Szent László tér-Szen t  László utca
Iskola u tca 
( KÖH 1 1 682)  
(Pest megye) Kö 
2010. április-májusban régészeti megfigyelés keretében 
nyomon követtem a fenti közterületeken folyó földmun
kákat, amelyek során a közmühálózat felújítására és az 
utcák burkolatcseréjére került sor. 

A Szent László téren és a Szent László utcában ásott 
közmüárkokkal régészeti rétegeket nem értek el, töltött, 
kevert földjükbó1 csupán néhány néprajzi cserepet sike
rült gyííjteni. 

Az Iskola utcában ásott 70 cm mély közmüárokban 
két ismeretlen korú, lelet nélküli objektumot figyeltem 
meg: egy vörösre átégett, 4-5 cm vastag, 40 cm hosszú 
patics-csíkot (sütőfelület?), valamint egy kisméretű, 66 
cm átmérőjü gödör beásását. Ugyanitt a közmüárok 
kidobott földjéből néhány kicsi középkori cserepet 
gyüjtöttem. 

Kőv ÁRI KLÁRA 

Li96. Szombathely, Dolgozók útja ( 3785/29 1  hrsz.) 
( KÖH 68105 )  
(Vas megye) R ,  Ró 
A kutatással érintett terület Szombathely É-i részén, 
az Oladi lakótelep szélén a Potyondi-árok nevCí vízfo
lyástól K-re, ill. az Arany-pataktól távolabbi magasabb, 
ármentes térszínen található. A Dolgozók útja és a 
Faludi Ferenc utca által közrezárt, egykor kis kertes 
részen tervezett beruházáshoz kapcsolódóan végeztünk 
próbafeltárást 2010. október 26. és november 8. között. 
Az érintett térség közelében található egy római út, egy 
római villa, és egy késő bronzkori lelőhely is. 

A próbafeltárással 2918 m2 területet kutattunk, a 
régészetileg érintett terület kb. 90x80 m. A humusz 
vastagsága a terület K-i részén, az 5. felületben nyitott 
talajkutató szelvény alapján 50-53 cm, alatta világosabb 
humuszos réteg van, de a jelenségek már ezen a szinten, 
ill. a humuszban is jelentkeztek. Nyugat felé a humusz 
vastagsága csökkent, néhol 30-35 cm. Az altalaj agyagos. 

Régészeti jelenségeket csak a terület Ny-i felében 
találtunk. A legjelentősebb leletanyagot tartalmazó 1 .  

sz. objektum már a mai felszíntó1 számítva 20-25 cm-re 
elkülöníthető, sekély objektum, funkciója bizonytalan. 
Összesen 25 jelenséget regisztráltunk, de ebbó1 4 csak 
a talaj elváltozását jelezte. A jelenségek nagy része 
közelebbi funkcióval nem jellemezhető gödör, ill. 
cölöplyuk. Többségük egy késő rézkori településhez 
kapcsolódik. A kerámia leletanyag néhány jellegzetes 
díszítése: kettős tagolt vékony bordadísz, kisméretű 
kerek lencse alakú bütyök, széles bevájással kialakított 
többszörös cikcakk díszítés, lapos tál belső oldalán 
vékony háromszög formájú kanellúra díszítés. Több 
radiolarittöredék, kővéső, és egy kóbuzogány töredéke 
is előkerült. A terület Ny-i szélén egy csatári palákkal 
kirakott kisebb gödör, és szórvány római kerámiatöre
dékek is jelentkeztek, egy erősen bolygatott, kavicsos 
részen. 

Munkatársak: Mladoniczki Réka régész, Hekli Haj
nalka, Vámos Péter régésztechnikusok; Isztin Gyula 
geodéta. 

FARKAS Cs1LLA - Kiss PÉTER 

Li97. Szombathely-Gyöngyöshermán, 
Vasút-dűlő Nyugat 
( KÖH Li3869) 
(Vas megye) Ő, LT, Kk 
2010. szeptember 7-28. között a Szombathelyet D-ró1 
elkerülő út mellett villanykábel fektetését kísértük figye
lemmel. A 6-700 m hosszúságban húzott, 0,5 m széles, 
1-1 ,2 m mély árok több korszak régészeti lelóbelyeit 
érintette. A Rumi út-Körgyűr(í közötti szakaszon 3 késő 
középkori objektumot találtunk, ezekbó1 kerámiatöre
dékek és egy ép bronzgyűszű került elő. 

Kelet felé haladva az út mindkét oldalán, a Vasút
dűlő nevü határrészben több szakaszon gyííjtöttünk 
őskori és kelta kerámiát. Ugyanebben a dfüóben, az 
út É-i oldalán, a K-i sínpártól K-re a metszetfalban egy 
nagyméretű őskori edényre bukkantunk. Továbbha
ladva az út É-i oldalán a metszetfalban félkör alakú, 
paticsos betöltéslí foltot figyeltünk meg. Az objektumok 
szelvénybe eső szakaszát feltártuk. 

Munkatársak: Farkas Csilla és Kiss Péter régészek, 
Kőszegi Ádám, Horváth András és Vágusz Milán ré
gésztechnikusok, Derdák Ferenc geodéta, lsztin Gyula 
régész technikus-geodéta. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

Li98. Szombathely, Mátyás király utca 35 .  
(KÖH 6 8 1 67) 
(Vas megye) Ró 
2010 novemberében egy helyi lakos házfelújítás és pin
cekialakítás közben nagyobb mennyiségü embercsontot 
talált a telken. A leleteket a rendőrségnek jelentette be, 
így az ügyben az Igazságügyi Szakértői és Kutató Inté
zet kezdett vizsgálatot, melyet dr. Susa Éva főigazgató, 
igazságügyi antropológus szakértő vezetett. 
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A főigazgató asszony jóvoltából november 9-én a 
helyszínt vele és munkatársaival együtt tekinthettük 
meg. A helyszíni szemle alkalmával az akkor is folyó 
pincekialakítás kidobott földjébó1 római edénytöredéke
ket, valamint urna peremet gyűjtöttünk és embercsont
töredékeket figyeltünk meg. 

A 19. században épült ház most elbontott lépcsője 
alatt 230-250 cm vastagságban egyöntetű, római ke
rámiát és embercsontot tartalmazó réteg mutatkozott. 
Ez azt valószínűsíti, hogy a ház építésekor a pincerészt 
korábban megbolygatott római temetkezések anyagát 
tartalmazó földdel töltötték fel. A leletek mellett a 
csontok római kori eredetére utal, hogy a Mátyás király 
utca nyomvonala egybeesik a Borostyánkő út nyomvo
nalával, és a nevezett telek környékén több helyszínen 
előkerültek Savaria déli temetőjébó1 származó sírok és 
sírleletek. 

Munkatársak: Kőszegi Ádám régésztechnikus és 
Derdák Ferenc geodéta. 

PAP ILDIKÓ KATALIN 

Li99. Szomor, „Kékhold völgye" Parkfalu 
(KÖH 55955)  
(Komárom-Esztergom megye) B, Ró, Á 
2009. október 1 .  és december 10„ valamint 2010. már
cius 22-27. között gázvezeték-fektetéshez kapcsolódó 
megelőző feltárásokat végeztünk a 055/10 és 068/4 
hrsz.-ú ingatlanokon. 

A területen késő bronzkori házrészlet és gödrök (ur
namezős kultúra), egy Árpád-kori földbe mélyített ház 
részlete és Árpád-kori szabadtéri tűzhelyek kerültek elő. 

Az egyik platni alól annál idősebb, a tűzhellyel nem 
bolygatott, bizonytalan korú, kirabolt gyermeksír került 
elő, melléklet nélkül. 

A területnek a záportározó felé eső, D-i lankáján 
több római kori épület nyomát rögzítettük, az egyik, 
legalább négyhelyiséges épület kőalapozását részben 
a korábban kialakított belső út murvás feltöltése alatt 
találtuk meg, azt az út kialakításánál rongálták meg. 

Feltehetően a domboldal eróziós folyamatai és az 
intenzív művelés miatt az egész D-i lankán találtunk 
objektumhoz nem köthető római kori kerámiaanyagot. 
Összesen 39 objektumot tártunk fel. 

A leletek a Tatabányai Múzeumban kaptak helyet. 
ALTDORFERNÉ PÁL GABRIELLA 

500. Szomód, Hosszú-dűlő 
( KÖH 55877) 
( Komárom-Esztergom megye) B 
Távközlési hálózat fejlesztésének kábelfektetési munkáit 
megelőzően hajtottunk végre megelőző feltárást a veze
ték nyomvonalán. Az árkot 30 cm szélességben, 60 cm 
mélységben ásták ki, fó1eg gépi erővel, a kis szélesség el
lenére az objektumokat jól el lehetett különíteni az árok 
oldalában, főként annak alján. Ahol régészeti jelenséget 

észleltünk, ott a vezetékárkot 1 m-rel kiszélesítettük 
mindkét irányban, így végeztük el a rá bontásokat. 

A feltárt objektumok a dunántúli mészbetétes edé
nyek időszakából származtak, 2 kiszélesedő aljú tároló
verem volt, 2 pedig szabályos kör alakú gödör. A beló1ük 
eló'került leletanyag fó1eg edénytöredék volt (néhány 
mészbetétes dísz(í is), ill. állatcsontok. A nyomvonal 
dombtető felé eső részén kerültek elő az objektumok, 
a DNy-i, alacsonyabban fekvő területeken semmit sem 
találtunk. Ezen a részen a korábbi közművezetékek 
vonalában fektették le a kábeleket, tehát a korábbi be
avatkozások mindent megsemmisíthettek. 

A leletanyag a tatai Kuny Domokos Megyei Múze
umba került. 

501 . Szomód, Szomódi-vízfolyás 
(KÖH 7Li 7 1 7) 
(Komárom-Esztergom megye) Ró 

LÁSZLÓ JÁNOS 

A Kuny Domokos Megyei Múzeum 2010. augusztus 
13-án felszínre hozott egy másodlagos helyzetben fekvő 
szarkofágtöredéket, amely a község területén a Szomó
di-vízfolyás nevíí patak mély medrében feküdt. Egy 
kis gáttal a patak vizének nagy részét a medren belül 
el tereltük, majd az iszapból kibontottuk és kiemeltük a 
szarkofágot. Egyik rövid oldala hiányzott, és külön da
rabban találtunk rá (bár közvetlenül a szarkofág mellett) 
a hátsó hosszanti oldal nagyobb részletére, amely egykor 
együtt tört le a másik rövid oldalfal egy darabjával. Az 
épen megmaradt elülső oldal kereteit felületén vésett 
felirat nem látszik. A szarkofág töredékein kívül más 
régészeti anyag nem került elő. 

502. Szögliget, Szádvár 
( KÖH 1 68 1 5) 

PETÉNYI SÁNDOR 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, Á, Kú 
A településétó1 É-ra, egy 460 m magas hegy platóján 
terül el hazánk egyik legnagyobb alapterületíí kővára, 
Szádvár. Az erősség első említése 1268-ból maradt ránk. 
A jelenleg 4 önálló várrészre osztható erősség fokozatos 
kiépítése, és ezáltal a hegytető bekerítése, a még látha
tó építészeti részletek alapján a 16. sz. második felére 
fejeződhetett be. 

2010-ben ismét a Szádvárért Baráti Kör anyagi tá
mogatásával egy kis szondázó jellegíí régészeti kutatásra 
is lehetőségünk nyílt a K-i, külső vár területén. Kutatá
sunk területe a vár 2009. évben állagvédett D-i várfa
lának előtere volt. Célja a várfal belső oldala mentén 
húzódó, részben már elbontott nagy köves omladékréteg 
vastagságának meghatározása, és az alatta húzódó, felté
telezhetően a vár pusztulásához (1688) tartozó rétegek 
vizsgálata volt. Az É-D irányú, 5 m hosszú és 2 m széles 
1 .  szelvényt a romkonzerválás során megóvott ún. :!.. 
lőréstó1 Ny-ra jelöltük ki, a D-i várfal Ny-i harmadában. 
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Már a felső nagyköves réteg elbontását követően, 
a várfal belső oldalának támaszkodva előkerült egy 
190x 1 40 cm nagyságú, kővel alapozott elpusztult 
kályha maradványa. A kályha környezetében feltártuk 
annak pusztulási rétegét, melyből nagy mennyiségű, 
részben in situ csempeanyag került felszínre. A kályha 
pusztulásának idejét az egyik csempében talált 1557-es 
I. Ferdinánd által veretett ezüstdénár keltezi. A cserép
kályhát és a hozzá tartozó épületet, melynek nyomait 
azonban nem találtuk meg, 1557. után, talán a vár 
egyetlen 1567-es ostroma során pusztíthatták el. Ezt 
követően a területen új épületet, eddigi tudomásunk 
szerint, már nem emeltek. 

A cserépkályha alatt átlag 15-20 cm vastag, a D-i 
várfal belső síkjára felfutó paticsos és faszenes pusztu
lási réteg húzódik. Ebbó1 a kályha alatti rétegbó1 pár 
darab Árpád-kori fazék oldal- és fenéktöredéke és egy 
a neolit bükki kultúrához tartozó edény perem töredéke 
is felszínre került. 

A cserépkályhától ÉK-re egy utólagosan ásott sze
metesgödröt bontottunk ki. Ebből nagy mennyiség(í 
vékony falú, fehér, festett, ill. mázas főzőedény, velencei 
típusú üvegpalack töredékei, fémtárgyak kerültek fel
színre. A gödröt és leletanyagát egy 1610-ben, III. Vasa 
Zsigmond idejében vert lengyel 3 garasos érme keltezi. 

Szelvényünk helyét a vár egyik utolsó, 1 674-es 
inventáriuma alapján határoztuk meg. A várkapu kö
zelében, a külső vár D-i fala mentén ez az összeírás a 
német katonák és a magyar hajdúk házait említi. Ezzel 
ellentétben a területen a cserépkályhán kívül épülethez 
kapcsolható más régészeti jelenség nyomát nem találtuk. 
A szelvény É-i részében a mai felszín alatt 50 cm-rel már 
az altalaj sziklája jelentkezett. 

Figyelemre méltó az eló'került csekély számú Ár
pád-kori lelet jelenléte, melyek természetesen még nem 
perdöntő bizonyítékai az írott forrásokban említett 13 .  
századi vár meglétének. Ehhez Szádvár további, akár 
több évtizedig is elhúzódó módszeres régészeti feltárása 
szükséges. 

503. Sződliget, Csörögi-dűlő 
(Pest megye) A,  Kk? 

GÁL-MLAKÁR VIKTOR 

Csörögi-dűlő I. Zh. (KÖH 71 779): 2010. szeptember 22. 
és október 29. között megelőző feltárást végeztünk a 
lelóbelyen. Az M2 autópálya és a 2. sz. főút közti le
hajtó nyomvonala É-D-i irányban középen vágja át a 
lelóbelyet. A 12  390m2 nagyságú területen 77 régészeti 
objektumot tártunk fel, ezek funkció szerinti megoszlása 
a következő: 6 ház, 26 gödör, 41 cölöplyuk/oszlophely, 
3 kút, 1 sír. Az objektumok foltjai (a sír kivételével) a 
humusz alatti, erősen kavicsos altalajon, ill. a humusz 
alatti, sárga futóhomokkal elfedett szubhumuszban 
jelentkeztek. A házak földbe mélyítettek, négyzetes 
vagy szabálytalan téglalap alakúak. A 26. és 83. sz. ház 
Ny-i sarkában egy halomban heverő kövek kemencéhez 

tartozhattak. A 26. sz. épület alján tapasztott padló 
maradványait, az É-i oldal mellett oszlophelyet sikerült 
megfigyelni. A 83. sz. ház K-i sarkában a járószint alá 
ásott csecsemő váza feküdt. Az oszlophelyek többsége a 
feltárt terület DNy-i részén, egy ÉNy-DK-i irányú enyhe 
kiemelkedésen helyezkedett el. 

Valamennyi települési objektum - a bennük talált 
kerámia alapján - a késő avar korra (8-9. sz.) keltezhető. 
A kerámiaanyagban a kézzel formált és a kézi korongon 
készült edénytöredékek egyaránt megtalálhatók, az 
utóbbiakra a párhuzamos-, és hullámvonalköteg dí
szítés jellemző. Eló'került két, négyzetes bepecsételés(í 
töredék is. A kerámián kívül az objektumok betöltése 
nagy mennyiségű állatcsontot is tartalmazott, és szinte 
mindegyikben volt több-kevesebb kő. Több objektum
ban találtunk római kori tégladarabokat. 

A lelőhelyen egyetlen temetkezés került elő: a 
83. sz. sírt a humuszba ásták, sírfolt nem rajzolódott 
ki körülötte. Az erőteljes testalkatú, felnőtt egyénhez 
tartozó váz a mellette talált bronz ruhakapocs alapján 
késő középkori vagy újkori. 

Csörög, 2915. lh. (KÖH 1 1 726): 2010. szeptember 
22. és októbedr 7. között próbafeltárást végeztünk az 
M2 autópálya Vác-sződligeti lehajtójának nyomvona
lán, a nyomvonal 29/5. sz. lelőhely melletti szakaszán. 
A próbafeltárásra kijelölt területet 1 2  db, 2 m széles, 
ÉNy-DK-i irányú kutatóárokkal vizsgáltuk meg, össze
sen 1476 m2-t. 

A kutatóárkokban a felső talajréteg alatt régészeti 
objektumok foltjait dokumentáltuk, gödröket, árkokat, 
amelyek a környezettel elváló sötét betöltéssel jelent
keztek. Foltjukból edénytöredékeket és állatcsontokat 
emeltünk ki, koruk a kerámia alapján a késő avar korra 
tehető. A próbafeltárás eredménye alapján megálla
pítottuk, hogy a lelóbely a nyomvonalra is áthúzódik. 

Az átvizsgált terület D-i szélén ásott 8. kutatóárok
ban még 3 objektum foltja került elő, ami arra utal, hogy 
a lelóbely ebbe az irányba tovább húzódik. Lehatárolása 
további kutatóárkokkal lehetséges. 

Süli . Szőkedencs, Temető 
( KÖH %6 1 3 ) 
(Somogy megye) Á, Kk 

KŐVÁRI KLÁRA 

2010. augusztus 17-18-án régészeti megfigyelést végez
tünk a temetóben lévő hársfa megóvását szolgáló védőfal 
építésénél. Az alapozáskor a fától D-re megtaláltuk a 
- már korábbi adatok alapján feltételezett - középkori 
templom K-i szentélyének maradványait. Ez a jelenlegi 
temető sírjaitól K-re van, hajóját a sírok bolygatják. Meg
állapítottuk, hogy a fa köré tervezett körárok rombolná 
a templom maradványait. Ha megkeressük a falakat, 
megállapítjuk a templom helyzetét, azt a fa körülár
kolásakor figyelembe tudják venni, a falat úgy tudják 
áttervezni, hogy a romok ne sérüljenek. Ekkor mindössze 
1-2 ásónyomot szedtünk le, feltárást természetesen nem 
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végeztünk. Megtaláltuk a szentély falát. A kirajzolódó 
maradványokat dokumentáltuk. 

Október 20-22. között feltártuk a templom szen
télyét. Árpád-kori eredetű, félköríves szentélyCí tég
latemplom maradványait találtuk meg. A templomfalak 
alapozása elég jól megmaradt, csak a K-i részen bolygatta 
néhány újkori - feltehetően a templom lerombolása 
utáni időszakból, a 19. sz. elejéró1 származó - sír. A fel
menő falak viszont csak kisebb területen maradtak 
meg 1-2 téglasor magasságig. Az alapozásban a tégla
sorok földrétegekkel váltakoztak. Az É-i szelvényfalon 
jól látszott egy É-D irányú fal nyoma. Északról újabb 
helyiség - sekrestye, esetleg torony - csatlakozhatott 
az épülethez, sajnos ez a fal a hársfánál van, nem lesz 
kibontható. Kevés késő középkori kerámiát és néhány 
vasszöget találtunk. 

Munkatársak: Nyári Zsolt, Gál Zoltán, Balla Krisztián. 

505. Szűr, Szőlőföldek I I .  
( KÖH 30770) 
(Baranya megye) 1 

MOLNÁR ISTVÁN 

2010. április 28-29-én a Horvát Tranzit gázvezeték 
nyomvonalán a HT-70 jelű régészeti lelónelyen meg
előző feltárást végeztünk. 

Egy ÉNy-DK-i irányú domboldalon a dombtető 
feló1, azaz Ny-i irányból kezdtük meg a humuszolást. 
Először sekélyen sárga, majd egyre mélyebben vörö
sesbarna altalaj jelentkezett. Ebben a rétegben került 
elő a kitűzött terület közepe táján egy temetkezés 
nyoma. További régészeti jelenséget nem találtunk, 
ezért a domboldal alján az egyre vastagabb lemosódott 
rétegben már csak kutatósávot húztunk. Az előkerült 
egyetlen objektum egy bizonytalan korú korhasztásos 
temetkezés, amelyben két felnőtt emberi váz került elő. 
Mindkét váz nyújtott, egyiket a hátára, másikat félig a 
jobb oldalára fektették, csak így férhetett el a két ember 
számára sz(ík sírgödörben. 

506. Szűr határa 
( Baranya megye) Ő, Ró 

VOJCSEK VANDA 

2010 nyarán a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
munkatársai megelőző feltárásokat végeztek a Városföld 
és Drávaszerdahely között építendő DN800 gázvezeték 
építése által érintett régészeti lelónelyeken. 

Szabad-földele (HT-71 lh., KÖH 30796): A lelónely 
feltárása 2009 őszén megtörtént, 2010. július 9-12. 
között újabb 156 m2 bizonyult régészetileg fedettnek. 
A Szebény-Szűr útszakasz és a Geresdlak-Himesháza 
útszakasz közötti területen 2 árok, 1 nagyobb és 2 ki
sebb gödör került elő. Leletanyaguk igen szegényes, de 
megegyezik a már korábban feltárt, őskori leletanyaggal. 

Szó1ő-földele I. (HT-69 lh., KÖH 30825): A leló11ely 
feltárása 2009 őszén megtörtént, 2010. július 8-10. 

között újabb 223 m2 bizonyult régészetileg fedettnek. 
Három objektum - 1 ház, 1 kemence, 1 gödör - került 
elő. A kelta típusú ház Ny-i sarkában volt a kemence, 
padlóján több egész fazék volt lefordítva. Leletanyaga a 
korábban feltárt anyaggal egyezik meg, azaz római kori. 

LIGNER JÁCINT 

507. Tamási határa 
(Tolna megye) Ő, LT, Ró, Á, 1 
2010. november 1 1 -én tavaszias idóben terepbejárást 
végeztem Tamási K-i határában, a Koppány folyó, majd 
a 61.  sz. főút mentén. 

Erdőrész (KÖH 76377) :  Erdőrész K-i felén, az utolsó 
ház után, a Koppány-parti dfüőút É-i felén elszórtan 
néhány kelta és ismeretlen őskori cserepet gyűjtöttem. 

Kende1föld I. (KÖH 76381): A Koppány É-i felén, 
a Kenderföld DNy-i szögletében fekvő kiemelkedésen 
kb. 100 m hosszan szórványosan őskori cserepeket 
gyCíjtöttem. 

Kende1föld II. (KÖH76383): Az előző leló11elytó1 
K-re, a 61.  sz. út által átvágott enyhe lankán, az úttól 
délre kevés jellegtelen őskori cserepet találtam. 

Kenderföld III. (KÖH 76385) : Az előző lelónelytó1 
K-re kb. 500 m-re, egy ÉNy-DK irányú kiemelkedésen 
néhány markáns foltból közepes sűrűségben őskori tö
redékeket és temetőre utaló emberi koponyatöredéket 
is gy(íjtöttem. 

Kenderföld IV. (KÖH 76387) :  Az előző lelónelytó1 
K-re további kb. 250 m-re, a legmagasabb részen Árpád
kori cserépbográcsperemet, pár jellegtelen oldaltöre
déket és egy - talán emberi - csonttöredéket találtam. 

Kishenye (KÖH 76379) : A Koppány D-i felén, a 
kishenyei bekötőút K-i oldalán, a folyóval párhuzamo
san kevés ismeretlen őskori, valamint római kerámiát 
és néhány téglatöredéket találtam kb. 150 m hosszan. 

K. NÉMETH ANDRÁS 

508. Tass határa 
(Bács-Kiskun megye) U, B, Ró, Sza, A, Á, Kö, Kú 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg. 
A tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21 %-át) már sűr(í vetés borította, nagyjából hasonló 
arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, ill. gaz
zal fedett terület, melyeken szintén nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 

A Tass külterületén végzett munka során két ismert 
lelónelyet érintettünk: Bale-ér holtága (KÖH 27228), He-
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gyeshalom, homokbánya (58282). Továbbá 6 új leló'helyet 
találtunk: Keresztes-puszta (KÖH 74587); Szent Tamás
puszta (74589); Kunszentmiklósi műúttól D-re (74591); 
Kunszéki és Pincés-gödröle I. és II, (74593, 74595); Kőkúti
lapos (74597). Területükön őskori, újkőkori, bronzkori, 
római kori, szarmata, népvándorlás kori, avar, Árpád
kori, középkori, kora újkori és újkori leletek kerültek elő. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél, Bóka Gergely, Remé
nyi László régészek; Alács Attila, Bognár Margit, Takács 
Gábor, Fodor Péter, Kiss László Levente, Szabó Gergő 
technikusok. 

ZSOLDOS ATTILA - PARDITKA GYÖRGYI 

509. Tata határa 
(Komárom-Esztergom megye) B, Ró, Á 
A tatai Kuny Domokos Megyei Múzeum a város Ny-i 
külterületi részének részletes vizsgálatát, terepbejárását 
végezte el 2010. szeptemberben. Szükséges volt ez azért 
is, mert a nyilvántartott lelónelyek pontos kiterjedése 
nem volt egyértelm(íen lehatárolva. Mivel a növényzet 
már bizonyos területeken kifejlődött, ezért néhány 
esetben csak a leló'hely részleges kiterjedését tudtuk 
meghatározni. 

A Derítő-tó mente (KÖH 68003) leló11elyen késő 
bronzkori, a Városi-tó 1. (KÖH 64372) leló'helyen késő 
bronzkori és római kori, nagy sűrűségben eló'kerülő 
leleteket találtunk. Szintén római korinak bizonyult a 
Városi-tó 3. és 4. (KÖH 73467, 73461) leló'hely, elóbbi 
területén kőépület léte is feltételezhető, míg utóbbin 
csak alacsony intenzitású volt a felszíni leletsűrűség. 

A Halasi-tó, Városi-tó 2. és a Mocsai úti dűlő (KÖH 
73469, 73463, 73465) leló'helyeken alacsony intenzi
tásban kerültek elő Árpád-korra keltezhető felszíni 
edénytöredékek. 

A leletek a Kuny Domokos Megyei Múzeumba 
kerültek. 

5 1 0. Tápiószentmárton, Lapos 
( KÖH 702 8 1 ) 
(Pest megye) Szk, Kk, Kú 

LÁSZLÓ JÁNOS 

Tápiószentmárton Lapos nevű külterületén egy ásvány
víz-palackozó üzem építését megelőzve a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának munkatársai próbafeltárást 
végeztek 2010. június 1 1 .  és augusztus 9. között. 

A kutatóárkozás 1370 m2 területet érintett, ahol 
152 objektumot lokalizáltunk. Ezek főleg árkok és 
gödrök, de egy ház és több sütőfelület is volt köztük. 
A jelenségek egyharmadából nem került elő leletanyag, 
a fennmaradókat a bennük talált kerámia alapján - kettő 
kivételével - a 15-18. századba lehet sorolni. A terület 
sarkában két, egymást követő gödörben szkíta anyag 
volt. A középkori anyagban a fazekak, mázas és festett 
kancsók és kályhaszemek dominálnak. A kutatóárkok 
között az egész felületen szórványként a korszakba illő 

fémleleteket találtunk, ezekbó1 kiemelendő több 16-17. 
századi ezüstérem, bronz harang- és csengettyűtöredék, 
bronz övpálca, kereszt mintájú pecsétlő. 

Munkatársak: Farkas Ildikó és Molnár Dávid ré
gésztechnikusok. 

5 1 1 .  Tápiószőlős, Káldy-rész 
(KÖH 72957) 
(Pest megye) Sza. N 

FARKAS ZOLTÁN 

2010. február 24-én a település szennyvízhálózatának 
nyomvonalán terepbejárást végeztünk. A település D-i szé
lén bejártuk a nyomvonal D-i végpontjaival szomszédos, 
adatgyűjtésre alkalmas szántásokat és vetéseket. Egyetlen 
alkalommal tapasztaltunk régészeti jelenséget: a Ságvári 
Endre utca végével DNy feló1 szomszédos szántón, néhány 
méterre a legszélső házaktól egy kb. 200x 100 m nagyságú 
területen paticsmaradványokat és intenzív sűrtíségben 
szarmata és népvándorlás kori edénytöredékeket talál
tunk. A leló'hely minden irányban folytatódik, de kiterje
dése ÉK felé a település házai, ÉNy és DK felé elkerített 
gyümölcsösök területén nem állapítható meg. A leló'helyet 
a szántót DNy-ró! határoló vízelvezető csatornáig bejártuk, 
de nagy valószínűséggel azon túl is folytatódik. A tervezett 
szennyvíztisztító telep részben hulladékhalmokkal fedett, 
részben mocsaras helye nem volt vizsgálható. A közelében 
fekvő vetésben nem találtunk régészeti leleteket. 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

5 1 2 . Tét határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) B, V, Ró, Á. Kö 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelónelyet azonosítottunk. 

A Téti-ér mellett, ill. a Marcal árterénél hét új 
leló'helyet határoltunk le: Téti-ér mellett II-V., Szarkavár 
VI., Marcal-csatorna, Legelő (KÖH 74281, 74283, 74287, 
74293, 74297, 74303, 74309) .  A Téti-ér két oldalán in
tenzív leló11elyek kerültek elő, többek között egy nagy 
kiterjedésű Árpád-kori faluhely (Téti-ér mellett IV.). 
Három korábbról ismert leló'helyet is lehatároltunk. 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

5 1 3 . Tiborszállás határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U ,  B 
2010. április 8-án helyszíni szemlét végeztünk a Nagy
ecsed-Mérk-Tiborszállás között tervezett szennyvízve
zeték nyomvonalán. 

Kraszna hídjától nyugatra (KÖH 74109) :  A Kraszna
hídtól DNy-ra a csatorna nyomvonala egy dűlőút men-
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tén halad. Két oldalról erdő szegi, csak a D-i oldalon, az 
első 350-400 m-es szakaszon van szántó. Nyugati szélét 
gyep borítja. Ezen a részen találtuk a felszíni telepnyo
mot, mely K-Ny irányú, 120x160 m kiterjedésű; szórvá
nyos, jellegtelen neolit(?) cserépanyaggal jelentkezett. 

Új Élet Tsz-tó1 ÉK-re (KÖH 741 1 1) :  A csatorna DNy 
felé törik meg a dűlőút mentén. E helyen, az út által 
metszve, túlnyomórészt annak K-i oldalán regisztráltuk 
a lel6'helyet. Az ÉK-DNy irányú, 100x250 m kiterjedés(í 
településmaradványról késő bronzkori cserepeket 
gy(íjtöttünk. 

Munkatárs: Toldi Zoltán régész QAM). 

5 1  ii. Tihany, Csokonai-liget 
(KÖH 7Li627 )  
(Veszprém megye) Á ,  Kk. Kú 

PINTYE GÁBOR 

2010. március 29. és június 15. között a Tihanyi Bencés 
Apátság felkérésére megelőző feltárást folytattunk a 
Csokonai-ligetben (120/1-2 hrsz.), a létesítendő turisz
tikai fogadóépület területén. 

Az ásatás előtt a lel611ely korának és jellegének 
azonosítása bizonytalan volt. Várakozásainknak meg
felelően el6'került a monostor köré kiépült kora újkori 
vár É-i szárazárkának sziklába vágott É-i ellenlejtője, 
amelynek D-i oldalát Kralovánszky Alán 1982-ben már 
azonosította. A sziklaárkon kívül, attól távolabb egy 
faszerkezetű erődítés, valószínűleg paliszád nyomait 
tártuk fel. Hasonló a tihanyi vár 1651-es, ún. Leuckhar
den-féle távlati képén is látható. 

A kora újkori végvár említett sziklaárkától É-ra egy 
Árpád-kori temető - vélhetően az apátsághoz tartozó 
szolganépek - 43 sírját tártuk fel. A temető É felé, a fel
tárási területen kívül tovább folytatódott, így sem teljes 
kiterjedését, sem a hozzá tartozó középkori templom 
helyét nem ismerjük. Az utóbbi az ásatási területt61 É-i, 
ÉNy-i irányban állhatott, és valószínűleg azonos azon 
capella jogállású (nem önálló plébánia) templomok 
egyikével, amelyeket egy 1267-es összeírás említ. Ezek 
közül a Szent Mihály vagy Mária Magdolna patrocínium 
jöhet szóba az általunk feltételezett templom címeként. 
A másik két oklevélben említett szent - Erzsébet és Do
monkos - 13. századi alapítást sugall, a temető leletanya
ga szerint pedig ennél mindenképpen korábbi eredetű. 

A megközelít61eg Ny-K tájolású sírokat többnyire 
a törmelékes mészkő sziklafelszínbe vágták bele. Mel
lékleteik nagyrészt S-végű hajkarikák voltak (különböző 
méretűek, többnyire ezüstb61 készítettek és a bordázott 
végű típushoz tartoznak), rajtuk kívül az egyik sírból 
el6'került egy ezüstgyűrű, és egy anonim, 12.  századi, 
talán II. Géza korában vert érem is. 

A temetőt egy sziklába vágott temetőárok választot
ta el az apátságtól, melynek oldalát egy rövidebb szaka
szon támfallal erősítették meg. A tavalyi év próbafeltá
rása során ennek részletét találtuk meg. A támfalhoz a 
temetőárok külső oldalán (D felé) egy téglalap alakú, 

belül falazott verem csatlakozott. Mivel K-i felét az 
1930-as években épített kripta megsemmisítette eredeti 
szerepe és működése nem teljesen világos, azonosítása 
kérdéses. A falazott verem belsejéb61 nagyméretű vörös 
homokkő vállkő-fejezet került elő. A vállkő alján látható 
habarcslenyomat bizonyítja, hogy a faragvány fejezet 
nélkül csatlakozott egyetlen kerek oszloptörzshöz. 
A tihanyi kőtár kiállításán látható két homokkőoszlop 
a méretük és kidolgozásuk szerint is a vállkő egykori 
építészeti szerkezetéhez hasonló összefüggéshez tartoz
tak, ez a szerkezet pedig talán a 1 1 .  századi szerzetesi 
templomhoz köthető. 

A terület történetében a 16. századi tihanyi vár em
lített építkezései jelentik a következő szakaszt. A temetőt 
ekkor felszámolták, templomát valószínűleg elbontották, 
árkát feltöltötték. A várárkon kívül nagyobb kora újkori 
szemétgödröt tártunk fel gazdag leletanyaggal. 

A török kiűzése után, valószínűleg már a 17. sz. vé
gén megszüntették a várárkot, és az erődítést szanálták. 
A terület ett61 fogva használaton kívül, beépítetlenül állt 
az 1930-as évekig, amikor kripta létesült a liget templom 
felé eső végén. 

Munkatárs: Szökrön Péter geodéta. 
FÜLÖP ANDRÁS - JANKOVICS NORBERT 

5 1 5 .  Tihany-Sajkod, Romkápolna utca 2 .  
( KÖH 9Li27 )  
(Veszprém megye) B ,  Ró 
2010. június 23-24-én próbafeltárást végeztünk a 1469 
hrsz.-ú ingatlanon, üdül6'ház építését megelőzően. Az 
épület alapárkainak vonalában, 50 cm széles árkokban 
kutattunk, összesen 20 m2-en. A bontást követően a 
római kori, tegulatöredékkel kevert, barna réteg alatt 
az őskori (halomsíros?) település objektumai jelentek 
meg, nagyméret(í gödröket vágtunk át. A római kori 
rétegb61 csak tegulatöredékeket gylíjtöttünk. Az őskori 
telep leletanyaga nem túl bőséges. 

CSIRKE ÜRSOLYA 

5 1 6. Tiszaalpár határa 
(Bács-Kiskun megye) Ő, Sza, N, A?, Á 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédelmi 
hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 2009. 
december 7. és 2010. május 25. között végeztük. A terve
zett beruházás a két megye területén áthaladva összesen 
23 település közigazgatási területén valósul majd meg. 
A tervezett 177 km hosszú nyomvonal mindkét oldalát 
100-100 m szélességben vizsgáltuk. A terepi felderítés 
időpontjában a külterületi szakasz meghatározó részét 
(kb. 21%-át) már sűrű vetés borította, nagyjából ha
sonló arányban (kb. 19%) fordult elő erdő, rét, legelő, 
ill. gazzal fedett terület, melyeken nem lehetett terepi 
kutatást végezni. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze 60%-a bizonyult terepbejárásra alkalmasnak. 
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A Tiszaalpár külterületén végzett munka során 7 új 
lelőhelyet találtunk: Borsihalmi-dűlő, Fekete-tanya I., II. 
és III. (KÖH 74473, 74471, 74469); Kan izsai-tanyától D-re 
I. és II. (74475, 74479); Hegyes-határ (74481); Félegyházi 
határszél (74483). Felszínükről őskori (?), szarmata, 
népvándorlás kori, avar(?), Árpád-kori és újkori leletek 
kerültek elő. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Molnár Zsolt, 
Császi Dávid geodéziai asszisztensek; Alács Attila, 
Bognár Margit, Rózsa Gábor, Kovács Sándor, Bárdos 
Nándor, Németh Dániel, Szabados György technikusok. 

p ARDITKA GYÖRGYI 

5 1 7. Tiszabezdéd határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, Á, 1 
2010 tavaszán megelőző feltárásokat végeztünk a Zá
hony térség belső közúti infrastruktúrája összehangolt 
fejlesztésének beruházásaival érintett régészeti lelóne
lyeken. 

Cudar-díílő (KÖH 51968): A lelónely a Záhonyt Tisza
bezdéddel összekötő köves út mellett fekszik, egy kisebb 
domb K-i oldalán. A területet homok fedi, korábban a 
Tisza árteréhez tartozott. Az április 8. és május 28. közötti 
kutatás a leló11ely középső részét érintette, 1071 m2-en 6 
objektumot tártunk fel. A domb tetején nem észleltünk 
régészeti jelenségeket, a domb oldalán pár gödör foltja 
jelentkezett. Mindegyik objektum telepjelenségként ér
telmezhető, beló1ük pattintott kőeszközök és rovátkolt 
díszítés(í, az Alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájába tar
tozó kerámiák kerültek elő. A domb aljában egy kb. 50 cm 
vastagon homokkal borított árokszertí jelenséget tártunk 
fel, melybó1 neolit (A VK) kerámia és pattintott kőeszköz 
került elő. A geológiai vizsgálatok alapján a jelenség 
kidó1t fák maradványaiként azonosítható, melyek belső 
szerkezetét a vizenyős területre jellemző üledékanyag 
kitöltötte, s ezáltal tartósította. (Itt köszönöm meg dr. 
Horváth Zoltán geológusnak a kiváló elemzést). 

Harangláb-dűlő (Rácz-tag, KÖH 5 1 932) : A lelónely 
a Tiszabezdédet Tiszaszentmártonnal összekötő út 
mellett fekszik, egy kisebb magaslaton. Az útépítés a 
lelónely egy részét megsemmisítette, a jelenlegi ásatás 
az út melletti részeket érintette. Április 6. és május 14. 
között 1131  m2-en 7 objektumot tártunk fel, mindegyik 
egy telep részét képezte. A legkorábbi korszakba egy 
gödör tartozik, mely egy nagyméretíí hombár töredékeit 
tartalmazta, a jelenség az A VK korszakba keltezhető. Az 
ásatás D-i térségében több, az Árpád-korra keltezhető 
objektum foltja jelentkezett, melyekbó1 jól profilált, 
gyorskorongon készült, kannelúrás dísz(í kerámia ke
rült elő. Az objektumok ritkás elhelyezkedése alapján 
a település szélét találtuk meg, a központ nyugatabbra 
feküdhet. 

Páskum (KÖH 51 938): A lelónely Tiszabezdéd te
lepüléstó1 ÉK-re fekszik a Tiszaszentmárton felé tartó 
út mellett. A fó1eg homokból álló talaj sík, csak néhol 
található benne egy-egy kisebb mélyedés. Április 13-21. 

között két objektum került elő, de keltező értékkel bíró 
leletanyagot nem tartalmaztak. 

Munkatárs: Kriveczky Béla régész. 
Kiss CSABA KÁLMÁN 

5 1 8. Tiszabura, Felső-Nyakas 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) Szk, Sza 
A nagykunsági árapasztó tározó építése által érintett 
régészeti leló11elyek részleges feltárását az ELTE Régé
szettudományi Intézete végezte 2010 tavaszán. 

Felső-Nyalias-hát (NK-8 lh., KÖH 56158): A 652 m2 
összfelület(í szondázó feltáráson április 27. és május 
28. között, két ütemben 36 régészeti objektumot rögzí
tettünk. Tiszaburától K-re a felszín szabályos ÉK-DNy 
irányú, hosszú homokhátakkal tagolt. Ezek legkeletibb 
széle a Nyakas-ér K-i partján húzódó Felső-Nyakas-hát. 
2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának munkatársai átlagos mennyiség(í 
szarmata és szórványos mennyiség(í, közelebbró1 nem 
meghatározható őskori cserepet gytíjtöttek a hosszan 
elnyúló, keskeny homokhát teljes területén. Ez alapján 
a szükségtározó leendő gátjának alapjával érintett te
rületen a leló11ely teljes becsült hosszán 2 m szélességű 
szondát nyitottunk. 

A lelónely D-i szakaszán a leéső vaslwri szidtál? lakták 
a hátat. A kerek gödrökbó1 álló településrészlet lelet
anyaga szegényes, jellemző a korongolt kerámiaanyag 
alacsony száma; a fémkereső-műszeres leletfelderítés is 
negatív eredménnyel zárult. 

A leló11ely É-i szakaszán a liorai népvándorlás lw
rára keltezhető, K-Ny irányban futó, keskeny árkok 
szakaszait tártuk fel. Leletanyaguk az árkokra jellem
zően szegényes, de a szarmata népcsoporthoz kötik a 
telepjelenségeket. A szarmata telep objektumai a vas
kori jelenségeknél gazdagabb leletanyagot hordoztak; 
kiemelkedő a 12. sz. gödör, melybó1 a nagy mennyiségíí, 
másodlagosan megégett edénytöredék mellett kiégett és 
nagy darabokra tört faltapasztásdarabok is napvilágot 
láttak. Fém leletanyagot a népvándorlás kori objek
tumok sem hordoztak. A leló11ely a kutatóároktól D-i 
irányban is folytatódik és valószín(íleg összekapcsolható 
az NK-9 jeltí lelónellyel. 

Felső-Nyakas-halom (NK-9 lh., 56161) : A 602 m2 
összfelülettí szondázó feltárást április 27. és június 6. 
között, két ütemben végeztük; 22 régészeti objektumot 
rögzítettünk, jelenségeiket 24 stratigráfiai egységbe 
tagoltuk. A leendő tározó Ny-i szegélyét alkotó homok
dombvonulat jellegzetes, mesterséges kiemelkedése 
a Felső-Nyakas-halom. A halomsír maga egy hosszan 
elhúzódó, É-D irányú homokhát É-i végében talál
ható. A tervezett üzemi út ennek a hátnak csupán a 
szélét érinti, a halmot nem bolygatja. 2007-ben a Jász
Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának 
munkatársai terepbejárást végeztek a területen, de az 
aktuális fedettség miatt megfigyelésre nem volt módjuk, 
leleteket nem találtak. A mesterséges halom közelsége 
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miatt azonban mégis szükséges volt annak közvetlen 
környezetében próbafeltárást végezni; ezért a hát hosz
szán 2 m széles szondát nyitottunk. 

A lelőhely É-i részén, a kerek, ill. méhkas alakú 
szarmata gödrök között két vaslwri szlúta, félig földbe 
mélyített házat tártunk fel. E házak leletanyaga közepes 
mennyiségű korongolt és kézzel formált edénytöredé
keket tartalmazott; a 8. lelőhely vaskori leletanyagá
hoz hasonlóan itt is a kézzel formált kerámia túlsúlya 
figyelhető meg. A szkíta teleprészlet egyik gödréből 
feltártuk a lelőhely egyetlen vaskori fémleletét, egy 
bronz nyílhegyet. 

Szintén a lelőhely É-i részén találtuk meg a 8. 
lelőhelyen megfigyelt szarmata hori település folytatá
sát; a gödrök egy része nagy mennyiségCí leletanyaggal 
szolgált. Kiemelkedő az 1 .  sz. gödör leletanyaga: a nagy 
mennyiség(í bedobált, égett tapasztásdarab között egy 
ép kétfülű korsó is, melynek egyik füle ugyan letörött, 
de a törésfelület lecsiszolásával újra felhasználhatóvá 
tették az edényt. 

A lehumuszolt szonda középső szakaszán, a Nyakas
halom közvetlen környezetében ritkultak a régészeti 
objektumok, a kutatóárok D-i részén pedig egy sem 
került elő. Úgy tűnik tehát, hogy É-i irányban a lelónely 
összekapcsolható a 8. lelőhellyel; D-i irányban a vaskori 
és a népvándorlás kori település sem folytatódik. 

Az elsődleges leletfeldolgozást követően a lelet
anyag a szolnoki Damjanich János Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Soós Eszter, Szilágyi Márton régészek, 
Tóth Farkas Márton régészhallgató, Bacskai István fém
kereső m(íszeres szakember. A geodéziai felmérést az 
Archeodata 1998 Bt. végezte. 

FüZESI ANDRÁS - v ÁCZI GÁBOR 

5 1 9. Tiszabura, Ledence 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, B, Szk, Sza, Ge, A, Á 
Az ELTE Régészettudományi Intézetének Ős- és Kora
történeti Tanszéke folytatta a 2009-ben megkezdett, a 
nagykunsági tározó építéséhez kapcsolódó megelőző 
régészeti feltárásokat. A két, összetartozó lelónely a 
Tisza egykori árterébó1 egyes időszakokban első állandó 
szárazulatként kiemelkedő, jelenleg sík, egykor enyhe 
terephullámokkal tagolt területen, egy „lépcsővel" az 
5. leló'hely (Tiszabura-Pusztataskony, Bónishát, NK-5) 
platója alatt helyezkedik el. Délnyugati sarka a folyó 
egykori löszös magaspartja; ez a rész megtelepedés 
szempontjából különösen kedvező volt minden régé
szeti időszakban. Ezen a tereplépcsőn helyezkednek 
el az NK-1, 2, 3, 4. lelónelyek is: az első kettő inkább 
a magasparti háton, míg az utóbbiak a védettebb, de 
laposabb, zsombékosabb, sík belső területen. 

Ledence I. (NK-1 lh„ 56131) :  Az 1 . leló'hely 2009-ben 
feltárt szelvényének DNy-i sarka az egykori magaspart 
teteje, ill. É-i felfutása; ennek megfelelően a terep ez 
irányban enyhén emelkedik, és a régészeti jelenségek 

sűrűsége is jelentősen megnövekszik. A 2010. évi fel
tárás a 2009. évben feltárt szelvényre nyitott, U alakú 
bővítés a bevezető csatorna nyomvonalában, K-re és 
Ny-ra a kétoldali kísérő gát alapszélességénck külső ha
táráig, É felé pedig a jelenlegi földdepóig. A bővítésben 
nem jelentkeztek minden, a korábbi feltárások során 
azonosított régészeti időszak objektumai. Észak felől 
lezártnak tekinthetjük a csupán a tavalyi szelvénybc 
cső szakálháti, bolerázi, badeni, szarmata és kései avar 
települések, ill. tiszapolgári, bodrogkeresztúri, gepida 
és korai avar temetkezések, sírcsoportok, temetőfoltok 
határait. A 2010. évi szelvényben 5038 m2 összterü
leten 50 objektumot tártunk fel; ezek jelenségeit 68 
stratigráfiai egységbe tagoltuk. Ezzel a lelónelyen feltárt 
objektumok száma elérte az 500-t; az egyedileg leírt 
jelenségek száma 650. 

A 2009. évi felszín Ny-i szélére nyitott bővítés D-i 
részein föként a leló11ely legmeghatározóbb horizontját 
jelentő tiszai lmltúra laza szerkezetlí településének ob
jektumai folytatódtak; közöttük magányos jelenségként 
került elő a tiszapolgári lmltúra egy kis kútja, valamint 
egy, a bolerázi időszaliba tartozó víznyelő. A tiszai telep 
nyomai szórványosan megjelentek a 2010. évi, bővített 
szelvény K-i és valamivel alacsonyabban fekvő É-i szélén 
is. Ezzel a nagy kiterjedés{í telep feltételezett É-i határa 
tovább tolódott, azt egyelőre nem tekinthetjük lezárt
nak. A korszak tárgyi leletei közül kiemelkedik az 500. 
gödörbó1 előkerült, nagy testű állat csontjából csiszolt, 
bumeráng alakú, speciális halászeszköz. 

A leései bronzlwri Gáva-Jmltúrába tartozó nagyméretlí 
árok ÉK felé futott ki a szelvénybó1; körülötte, a szelvény 
É-i végénél kisebb, egykorú gödröket tártunk fel. 

A 2009. év végén már megtalált Kr. e. 4-5. századi 
szlúta telep objektumai sűrlísödtek a szelvény É-i végén, 
főként a 433. sz. bronzkori (halomsíros-korai Gáva) 
ároktól Ny-ra. Ezen a területen a tavalyi két ház mellett 
idén szintén több épületalapot is feltártunk, melyek egy 
része a Ny-i szelvényfal alá futott. A bővített szelvény É-i 
falában félig lemélyített házalapot és gödröket tártunk 
fel. Ezek igen magasan, a jelenlegi felszín alatt alig 20 
cm-rel indultak, és egy részük nem érte el az altalaj 
szintjét. A korszak feltárt objektumainak elhelyezkedé
se egyértelm{íen arra utal, hogy a település intenzíven 
folytatódik a 2010. évben feltárt szelvénytó1 Ny-ra, 
valamint a tervezett csatorna nyomvonalában É-ra, a 
jelenlegi földdepó alatti területen. A korszak leletei kö
zül kiemelkedőnek mondható egy töredékes kantharosz 
és egy jó megtartású faragott csontzabla. 

Beeresztő zsilip (NK-lB lh., KÖH 75981): A szükség
tározóhoz tartozó csatorna kivitelezésének megkezdé
sekor, a leendő beeresztő zsilip területén a humuszolás 
megkezdését követően 2010. július 8-án került elő a 
részint magasabban, a szubhumusz szintjén, részint 
az altalajban húzódó késő bronzkori halomsíros urnás 
temető. A szakaszos humuszolás során kiderült, hogy a 
teljes zsilipmlí területe régészetileg fedett. A 3007 ml 
felületlí szelvényben összesen 133 objektumot tártunk 
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fel; ezek legnagyobb része (73 objektum) a halomsíros 
horizonthoz köthető temetkezés. 

A kora bronzlwri Makó-kultúra települését 10, bizto
san a korszakhoz köthető gödör jelentette. Kiemelkedik 
ezek közül a 112. sz. objektum, melynek betöltésében 
vékony rétegben összedobált emberi maradványok 
hevertek. A telep lazán fedte a szelvény teljes területét. 

A késő bronzlwri halomsíros leultúra birituális te
metőjének feltárt 73 sírjából kettő melléklet nélküli 
csontvázas temetkezés, 14 szórt hamvas és 57 urnasír. 
Az átvett terület közepén mintegy 10x15 m-es foltban 
a gépi földmunka mélyebb rétegeket is érintett (a je
lenlegi talajszinthez képest kb. 40-60 cm), így ezen a 
részen a legtöbb sírnak már csak a fészekben álló urna 
hasvonala alatti, legalsó részét foghattuk meg. Kivételt 
jelent néhány mélyebbre ásott temetkezés; különösen 
szépnek mondhatók a 13 .  sz. objektum hatalmas, díszes, 
szinte teljesen ép urnája, vagy a 18„ 49„ 56. sz. sírok. 
A mélyen kinyesett rész körüli, magasabban meghagyott 
lépcsőkön (20-30 cm) az urnák válla, szerencsés esetben 
nyaka is megmaradt. A sírok edénymellékletben gaz
dagok; szinte minden esetben találunk kis, összeégett 
bronzmorzsákat, karperec- és díszt(í-töredékeket is a 
hamvak között. Különösen szépek a 69„ 72„ 88„ 121., 
133. sírok körülárkolt bütyökdíszes, hatalmas urnái. 
A temetőfolt szinte a teljes szelvényt fedte; gyakorlatilag 
bármilyen irányú bővítésnél számítanunk kell a korszak 
további temetkezéseire. 

A leéső bronzlwri Gáva-kultúra három gödre a szel
vény ÉK-i sarkánál helyezkedett el, így a telep további 
része feltételezhetően a zsilipmű területétó1 É-ra és K 
felé, az egykori magaspart szegélyétó1 távolabbi, védet
tebb, magasabban fekvő részen húzódhat. 

A 47. sz. objektumban igen különös hamvasztásos 
temetkezést tártunk fel; ezt a betöltésben talált ösz
szeégett szemes és hullámmintás, díszes tagolt üveg
gyöngyök alapján az avar lwrra kelteztük. A szabályos, 
nagyméretű, téglalap alakú sírgödröt teljesen .kjtöltötték 
a halotti máglya(?) és a rosszul égett test maradványai. 

Egy meglehetősen intenzív lwra Árpád-kori tele
pülésnek 7 háza, tárológödrei, kis árkai és egy külső 
sütőkemencéje esett a szelvény területére. A .kjs telep 
jelenségei a szelvény DNy-i felében koncentrálódtak; 
folytatására mind a Tisza irányában, mind D felé biz
tosan számítanunk kell. 

Ledence 2. (NK-2 lh„ 56133): A 2010. évi feltárás 
igazolta korábbi feltevésü.1ket: a 2. és 3. lelónelyekre 
nyitott eredeti szelvények közötti, kissé mélyebben 
fekvő területen az egyes lelónelyeken megfigyelt, külön
böző korú települések szélei érnek össze, ill. fednek át. 
A kedvezőtlen időjárási körülmények és a tartós talajvíz 
mellett 1 1  898 m2 összterületen 82 objektumot tártunk 
fel; ezek jelenségeit 97 stratigráfiai egységbe tagoltuk. 
Ezzel a feltárt objektumok száma elérte a 270-et; az 
egyedileg leírt jelenségek száma 337. 

A 2-3. lelőhelyek összebontásában megfigyelt 
legkorábbi horizontot a fiatal vonaldíszes kultúra két 

gödre képviselte; ezek az összebontás szelvényének 
ÉNy-i negyedében helyezkedtek el. A kis, tanyaszerű 
telepfolt egyik gödre már a tavalyi feltárás során előke
rült. A korszakba sorolható másik gödör igen magasan, 
a szubhumuszban helyezkedett el; a kis, tanyaszer(í 
telepfolt többi része az idei szelvény ÉNy-i sarkától 
Ny-ra, részint esetleg magasan, a szubhumusz szintjén 
húzódhat. 

A leló11ely ÉNy-i sarkában és a 2009. évi szelvény tel
jes keleti hosszán megnyitott bővítésekben a szaleálháti 
és a t iszai leultúrák mintegy 14, jórészt nagy kiterjedés(í 
anyagnyerő gödrét tártuk fel. A két település régészeti 
jelenségeinek elhelyezkedése - az életmód és az alkal
mazott technológiák hasonlóságának következménye
képpen - igen pontosan fedi egymást. A telepjelenségek 
a K-i és Ny-i bővítésekben ugyanott, az alacsonyabban 
fekvő DNy-i sarkot kivéve a teljes területen megfigyel
hetó'k voltak; a D-i összebontásban a megnyitott terület 
K-i felében húzódtak a valószín{í!eg a telepek szélét 
jelző, gyakran lelet nélküli, hosszúkás, keskeny, mély, 
íves V-átmetszetű, úgynevezett „szövőgödör" típusú 
gödrök. A szelvény É-i harmadának közepén a tiszai 
kultúra két kútját is feltárhattuk. Úgy tűnik, ezzel a 
tiszai településfolt D-i széle - a beruházással érintett 
területen - lezártnak tekinthető. 

Szórványos jelenségként értelmezhető az összebon
tás ÉNy-i negyedében feltárt kora bronzkori tárológödör. 
A területen eddig nem figyeltünk meg más, a korszakba 
tartozó objektumot. Szintén ezen a területen rajzolható 
meg a főként a 2„ részben az 1. lelőhelyen 2009-ben 
megfigyelt leéső bronzkori halomsíros település D-i 
szélének vonala. Az összebontás É-i felében két kisebb 
csoportban még több, a kultúrához sorolható tárológöd
röt megfigyeltünk; ezek azonban a középső harmadban 
kifogytak, és tó1ük D-re már nem találkozhattunk a 
korszak jelenségeivel. 

A leéső bronzkori Gáva-kultúra településének tároló
gödrei a Ny-i bővítés teljes területét fedték; a település 
D-i szélét a 2-3. lelónelyek összebontásának É-i felében 
figyeltük meg. 

A 3. lelónelyen sűrűsödtek a 2., sőt az 1 .  leló11elyre 
is áthúzódó, Kr.u. 2-3. századi szarmata falu objektumai. 
A település É-i kerítőárka már eló'került a 3. lelónelyen; 
ettó1 mintegy 30 méternyire É-ra tárhattuk most fel az 
azzal kb. párhuzamosan futó 252. sz. szarmata kerítőár
kot. Ez az árok legalább két megújításon átesett; idóbeli 
viszonya a 3. lelónelyen megfigyelt árokkal kérdéses. 
A 252. sz. ároktól É-ra kis foltokban, szórványosan ta
lálkoztunk szarmata megtelepedés nyomaival. Szintén 
a szarmata időszakhoz tartozik, ám a telepnek legalább 
egy részétó1 eltérő horizontot jelez a 270. sz., magányos, 
rablott női temetkezés, mely a 252. sz. árok szélében 
került elő. A rablók a teljes vázat átforgatták, ám igen 
hanyag munkát végeztek: a kis, korongolt, szürke füles 
korsó és a kézzel készített, rossz minőség(í kerámiacsu
por mellett egy pár kisméretű, alul megvastagodó, öntött 
arany fülbevalót is ott felejtettek a halott mellett. 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010 

A 2009. évi szelvény ÉNy-i szélénél elhelyezkedő 
191 .  sz. tiszai anyagnyerő gödörbe ásták bele a 200. sz. 
gepida sírt; ez pillanatnyilag az 1 .  lelónely DNy-i részén 
megismert gepida temetőfolt legdélebbi temetkezése, 
így a közöttük lévő feltáratlan területen feltétlenül 
számítanunk kell további sírokra. 

A szakálháti, tiszai, halomsíros, Gáva és szarmata 
telepek, valamint a gepida temető mind az 1. leló11ely 
D-i, mind a 2. lelőhely É-i részében megjelentek és je
lenségeik valószín(íleg fedik a két leló11ely feltárt részei 
közötti kis hátat. 

Az elsődleges leletfeldolgozást követően a lelet
anyag a szolnoki Damjanich János Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Kalli András, Masek Zsófia, Soós 
Eszter, Szilágyi Márton régészek; Bajkai Rozália, Bittner 
Bettina, Blay Adrienn, Fejér Eszter, Groma Kata, Jáky 
András, Király Ágnes, Kurunczi Móni, Lamm Flóra, 
Mali Péter, Novák Mariann, Paár Ferenc, Tarbay Gábor, 
Tóth Farkas Márton régészhallgatók; Bacskai István 
fémkereső műszeres szakember. A geodéziai felmérést 
az Archeodata 1998 Bt. végezte. 

FüZESI ANDRÁS - SEBŐK KATALIN - V. SZABÓ GÁBOR 

520. Tiszabura, Nyakas-ér 
(KÖH 5 6 1 62)  
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) Sza 
Az NK-10 jellí leló11ely részleges feltárását a nagykunsági 
árapasztó tározó építése tette szükségessé; melyet az 
EL TE Régészettudományi 1 n tézete végzett 2010. á pri 1 is 
28. és május 28. között. A feltárt 198 m2-en mindössze 
1 régészeti objektumot rögzítettünk. 

A lelőhelyen 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársai végez
tek terepbejárást; szórványos-átlagos mennyiségíí késő 
bronzkori, a Gáva- kultúrába tartozó cserepet gyűjtöttek. 
A lelónelyen 2 m széles kutatóárok megnyitására volt 
lehetőségünk a tervezett üzemi út árkának nyomvo
nalában. A szonda É-i szakaszán régészeti objektumot 
nem figyeltünk meg; a kutatóárkot kettéosztó föld úttól 
D-re egyetlen árok szakaszát észleltük, mely leletanyaga 
alapján a szarmata népességhez köthető. 

Az elsődleges leletfeldolgozást követően a lelet
anyag a szolnoki Damjanich János Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Szilágyi Márton régész, Bacskai István 
fémkereső műszeres szakember. A geodéziai felmérést 
az Archeodata 1998 Bt. végezte. 

52 1 .  Tiszaeszlár, Bashalom 
(KÖH 3 7 1 50) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza 

VÁCZI GÁBOR 

A Tiszalök-Ibrány közötti 132 kV feszültségű távvezeték 
létesítését célzó projekt keretében 114, egymástól 300 
m-re eső, lábazatával átlagosan 6x6 m alapterületet el-

foglaló villanyoszlop telepítésére került sor. A villanyosz
lopok helyének kiásását régészeti megfigyelésünk kísérte 
2009. december és 2010. március között. A Bashalom 
közelébe eső 71., 70., 68., 69. és 66. oszlophelyek humu
szolásánál mutatkoztak régészeti jelenségek. A megelőző 
feltárást 2010. június 8. és július 6. között végeztük. 

A feltárási terület Tiszaeszlár Bashalom település
részétó1 K-re helyezkedik el a folyószabályozás előtti 
tiszai ártér szélét kísérő dombháton. Általában csak az 
50-60 cm humuszréteggel takart altalaj szintjén sikerült 
megfigyelni az objektumokat. 

A 71 .  oszlophelynél feltárt négy gödör közül az 
egyikben egy kutya - részben anatómiai rendben fekvő -
csontvázát tártuk fel. A 70. oszlophelyen előkerült 5 csá
szárkori méhkas, ill. kúposan sz(íkülő oldalú gödör. A 68. 
oszlophely üresnek mutatkozott, csupán a humuszból 
került elő némi kerámiatöredék. A 69. oszlophely a 
humuszolást követően azonnal megtelt talajvízzel. Az 
oszlophely feltárása gyakorlatilag a talajvízszint-csök
kentés mellett a régészeti leletek kimentését jelentette. 

A 66. oszlophely mutatkozott a legslírűbbnek: itt 
összesen 18 objektum került elő. Ezek közül több szu
perpozíciós rendszerben van egy - vagy több - másik 
objektummal. Mivel minden objektumból eddig szar
mata leletek kerültek elő, több periódusú települést 
feltételezhetünk a területen. Az objektumok közül 
kettő megközelító1eg négyzetes alaprajzú, félig földbe 
mélyített épület volt. Ezek közül az egyik rendkívül 
magasan volt, így sajnos jó része elpusztult. A másik 
épület nagyon szabályos négyzet alaprajzú, egyszerű 
bevájt kemencével. Oszlophelyeket nem találtunk a 
házpadlóban, csupán két sekélyebb mélyedést. Egyik 
gödörben tapasztásnak tlínő omladék került elő nagy 
mennyiségben, gyakran áglenyomatokkal. A többi 
objektum méhkas alakú, egyenes aljú gödör, melyek 
egymást érték. Egy árok is áthaladt ÉNy-DK irányban, 
amely talán a legkésóbbi objektum, mert három gödröt 
is átvágott. A leletanyag nagyrészt szürke korongolt 
fazekakból és hombárokból áll. Ezenkívül megtalálható 
a durva, kézzel formált házikerámia ugyanúgy, mint a 
római import terra sigillata és utánzatai. Számos meg
munkált csonteszköz került elő, többek között egy két 
darabra tört csont hajtű. A fémkeresős vizsgálatoknak 
két római kisbronz érmet köszönhetünk. 

Munkatársak: Magyar Csaba, Kovács Zoltán, Szász 
Csaba, Ligeti Gábor, Kelemen Péter, Kiss András tech
nikusok; Sarnek Tamás fémkeresős vizsgálatok; Giczi 
Dávid és Karsainé Hanusi Erzsébet geodézia és térin
formatika. 

JÁNOS Juon - Kiss CSABA - LuKÁcs JózsEF 

522 .  Tiszagyenda, Felső-Gyenda 1 .  
(KÖH 561 7 1 )  
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) R 
Az ELTE Régészettudományi Intézete 2010. május 5. és 
július 5. között végezte az NK-15 jellí lelónely részleges 
feltárását, amit a nagykunsági árapasztó tározó építése 
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tett szükségessé. A 215 m2 összfelületű szondázó feltárás 
során 3 régészeti objektumot rögzítettünk. 

A Tiszagyendáról Kunhegyes felé vezető közúttól 
É-ra húzódik az alacsonyan fekvő Felső-Gyenda, melyet 
É-on egy enyhén ívelt, megközelítően K-Ny irányú part 
határol. A területen 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársai végez
tek terepbejárást; a partélen kis, kb. 80-90 m-es foltban 
szórványosan őskori, AVK cserepeket gylíjtöttek. 

A szükségtározó leendő gátjának alapjával érintett 
területen a lelóbely teljes becsült hosszán 2 m széles 
szondát nyitottunk. Ennek Ny-i fele üresnek bizonyult; 
csupán a K-i részben bukkantunk a rézkori tiszapolgári 
kultúra három telepobjektumára. A kérdéses intenzitású 
és kiterjedés(í rézkori telep feltehetően folytatódik a 
dombháton a most feltárt objektumok magasságában, 
a jelenlegi szelvénytó1 É-ra és D-re. 

Az elsődleges leletfeldolgozást követően a lelet
anyag a szolnoki Damjanich János Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatárs: Tóth Farkas Márton régészhallgató. 
A geodéziai felmérést az Archeodata 1998 Bt. végezte. 

SEBŐK KATALIN - SZILÁGYI MÁRTON 

523 .  Tiszagyenda, Halom 
( KÖH 5 6 1 69) 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) U, LT, Sza, Á 
Az ELTE Régészettudományi Intézete 2010. május 4. és 
július 5. között végezte az NK-14 jeW lelónely részleges 
feltárását, amit a nagykunsági árapasztó tározó építése 
tett szükségessé. A 877 m2 összfelület(í szondázó feltárás 
során 66 régészeti objektumot rögzítettünk, jelenségei
ket 71 stratigráfiai egységbe tagoltuk. 

A Tiszagyendától K-re kb. 600 m-re húzódó, moz
galmas térfelszín(í terület közepén egy jól kirajzolódó, 
mesterséges kialakítású halom emelkedik; a dombhá
tas részen 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának munkatársai végeztek 
terepbejárást. A halom lábánál, főként a magasabban 
fekvő É-i, ÉK-i nyúlványon átlagos mennyiség(í újkó'kori, 
szórványos szarmata és átlagos mennyiség(í Árpád-kori 
töredéket gylíjtöttek, valamint néhány embercsontot 
is találtak. Feltételezték, hogy a halmon Árpád-kori 
templom, annak környezetében pedig egy kisebb temető 
található, beleásva a szarmata településbe. A halmot a 
gátépítés nem érintette, csak a lábánál elterülő lelóbe
lyet; ezért a szükségtározó leendő gátjának alapjával 
érintett területen a lelóbely teljes becsült hosszán 4 m 
széles szondát nyitottunk. 

A lelóbely homokos háton fekszik, így az objektu
mok betöltése (fó1eg a szonda K-i részén) nehezen volt 
elkülöníthető az altalajtól. A dlílőúttól K-re eső részen 
La Tene-lwri, szarmata és Árpád-kori telepobjektumokat 
figyeltünk meg. Ezek közül külön említésre érdemes a 
10. sz. kelta ház, melyben egy tlízhelyet, rajta pedig egy 
majdnem teljesen ép malomkövet találtunk. A szarmata 

településhez fó'ként tároló- és szcmetesgödrök tartoztak, 
kevés vagy közepes mennyiség(í leletanyaggal; ezek 
közül említésre méltó a 2. sz. gödörbó1 előkerült ép, 
csiszolt csontkorcsolya. Az Árpád-kori települést gödrök, 
ill. É-D irányban futó árkok jellemzik. 

A d(ílőúttól Ny-ra fekvő részen némileg ritkábban 
jelentkeztek az objektumok, és - egy magányos, boly
gatott, igen rossz megtartású, valószín(íleg újlzó1wri 
zsugorított vázas temetkezéstó1 eltekintve - itt már csak 
a szarmata időszakra, ill. az Árpád-korra keltezhetőek. 
A lehumuszolt szonda Ny-i végéhez közel néhány ÉÉK
DDNy irányítású, szinte teljesen kirabolt szarmata sírt 
tártunk fel. Ezek bontása során a rendkívül rossz meg
tartású, bolygatott vázak mellett mindössze két sírban 
találtunk mellékleteket. 

A leló11ely a domb magasabban fekvő részein igen 
intenzív, a települések a szondához képest K-i irányban 
biztosan, Ny-i irányban pedig valószínűleg folytatódnak; 
a szarmata temető többek között valószínlíleg Ny felé 
is folytatódik. 

Az elsődleges leletfeldolgozást követően a lelet
anyag a szolnoki Damjanich János Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Soós Eszter régész, Tóth Farkas Már
ton régészhallgató, Bacskai István fémkereső műszeres 
szakember. A geodéziai felmérést az Archeodata 1998 
Bt. végezte. 

SEBŐK KATALIN - SZILÁGYI MÁRTON - VÁCZI GÁBOR 

52Li.  Tiszagyenda, Vágott-halom 
(KÖH 561 93)  
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) R, B, Sza 
Az ELTE Régészettudományi Intézete 2010. május 5. és 
július 5. között végezte el az NK-17 jellí lelóbely rész
leges feltárását, amit a nagykunsági árapasztó tározó 
építése tett szükségessé. A 84 7 m2 összfelület(í szondázó 
feltárás során 67 régészeti objektumot rögzítettünk. 

A Tiszagyendáról Kunhegyes felé vezető közúttól 
É-ra húzódik az alacsonyan fekvő Felső-Gyenda, melynek 
É-i partja a Vágott-halom, ill. a Vágotthalmi-d(ílő. A part 
enyhén ívelt, megközelítően K-Ny irányú, a lelóbely a 
DK-i végén fekszik. A lelóbely DK-i végén található maga 
a Vágott-halom, mely valószín(íleg egy erősen roncsolt 
kurgán. Eredeti alakja, magassága ma már nem állapítha
tó meg, ugyanis egy mély csatorna vágja ketté; a csatorna 
mindkét partján magas töltés húzódik. 

A területen 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Me
gyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársai végeztek 
terepbejárást. A halomtól kiindulva, a magaspart ívelődő 
vonalát követve egy hosszan elnyúló, rendkívül intenzív 
Árpád-kori lelóbely található; a leletek között jelleg
zetes bográcsperemek, csigavonalas fazéktöredékek is 
voltak. Az Árpád-kori falu teljes területén szórványos 
mennyiség(í őskori, valószín(íleg újkó'kori cserepeket is 
találtak. A lelóbely centruma a halom környezetében, ill. 
attól ÉNy-ra helyezkedik el; Ny felé a leletek fokozatosan 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010 

fogyatkoztak. A szükségtározó leendő gátjának alapjával 
érintett területen a lelónely teljes becsült hosszán 2 m 
széles szondát nyitottunk. 

A tiszapolgári kultúra két nagyobb, igen szép tárgyi 
leletanyagot szolgáltató gödrének elhelyezkedése arra 
utal, hogy a kérdéses kiterjedésű és intenzitású rézkori 
telep a jelenlegi szonda K-i végénél, a dombhát maga
sabb, védettebb részein húzódhat. 

A középső rézkori bodrogkeresztúri Jmltúra egy gazdag 
temetkezésében a fiatal nő bal oldalra zsugorított váza 
mellett több edényt, köztük egy igen szép, inkrusztált 
tejesköcsög alakút találtunk; a halott ruházatát mész
kőgyöngyöv egészítette ki. A sír a tiszapolgári telepob
jektumokhoz hasonlóan a K-i részen, a dombhát tetején 
helyezkedett el. Igen sekély, a jelenlegi talajfelszínhez 
képest alig 50-60 cm-re mélyült le - a mellékletként 
adott magas, csőtalpas tál tetejét és a halott arcának 
jobb oldalát szét is roncsolta a szántás. Feltételezhető, 
hogy a temetkezés nem magányos; nagy valószín(íséggel 
további sírokra kell számítanunk ezen a részen a szel
vénytó1 É-ra és D-re. 

A szonda Ny-i felében magányos, bizonytalan kora 
bronzlwri, talán nagyrévi anyagot szolgáltató gödröt 
tártunk fel. 

A szonda teljes felületén jelentkeztek a szarmata idő
szak telepobjektumai; ennek alapján jelentősebb megte
lepedéssel számolhatunk a területen. A szelvény középső 
és Ny-i harmadaiban feltártunk három, a Kr. u. 3. sz. kör
nyékére keltezhető szarmata temetkezést is, melyek közül 
kettőt szinte teljesen kiraboltak. Minden szempontból 
kiemelkedő a 33. sz. sír harcosa: mintegy méteres, széles 
vaskardjának kardláncát üvegpaszta gyöngy díszítette; 
számos egyéb melléklete között említésre méltó a lábai 
mögé helyezett pseudosigillata talpas kehely, valamint 
egy ép római üvegpohár. A temetőfolt további sírjai vár
hatóak a szonda középső és Ny-i harmadától É-ra és D-re, 
valamint esetleg a Ny-i hosszabbításban is. 

Egy laza szerkezetű Árpád-kori település árkai szin
tén inkább a K-i részen koncentrálódtak. Épületnyom 
nem esett a szonda területére. 

Az elsődleges leletfeldolgozást követően a lelet
anyag a szolnoki Damjanich János Múzeumba kerül 
végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Soós Eszter régész; Paár Ferenc, Tóth 
Farkas Márton régészhallgatók; Bacskai István fém
kereső műszeres szakember. A geodéziai felmérést az 
Archeodata 1998 Bt. végezte. 

SEBŐK KATALIN - SZILÁGYI MÁRTON - VÁCZI GÁBOR 

525. Tiszanagyfalu,  Nagy-laposi-csatornától délre 
(KÖH 7Lt073) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) U, B 
2010. március 9-én helyszíni szemlét végeztünk Tisza
nagyfalu határában. A Tisza-parti település K-i végén 
futó Nagy-laposi-csatorna D-i oldalán egy K-Ny irányú 
homokhát emelkedik. Déli, lankásabb oldalán a település 

szélső házsorának telkei - gyümölcsös, kukorica - hú
zódnak, É-i fele szántva volt. A csatorna vonalát követő 
szántásban neolit és bronzkori leleteket gyííjtöttünk. 
A 350x100-150 m kiterjedés(í lelónely K-i szélén, egy 
kb. 10x10 m-es, paticstöredékekkel teleszórt területen 
nagy darab, bekarcolt vonalmintákkal díszített edény
töredékeket és igen sok obszidiántöredéket gyűjtöttünk. 
Feltételezésünk szerint itt egy újkó'kori (A VK) épületet 
szánthattak szét. A lelónely többi részén a leletek szór
ványosan jelentkeztek. 

Munkatárs: Kiss László rajzoló ( Jósa András Mú
zeum). 

526.  Tiszasüly, Sajfok 
(KÖH 73939) 
(Jász-Nagykun-Szolnok megye) Sza 

SCHOLTZ RÓBERT 

2010 júliusában a Hany-Tiszasülyi árapasztó tározó ki
vitelezése közben végzett régészeti megfigyelés során 
császárkori szarmata lelónelyet azonosítottam. A be
eresztő csatorna területén egy kb. 270xZO m kiterjedésű 
lehumuszolt területen gödrök, házak foltjai kerültek 
elő. A lelónely kiterjedése nem volt kutatható, mert 
körben gyep és erdő határolta, valamint ÉNy-ra a jász
sági főcsatorna és gátja helyezkedik el. A szelvényfalon 
jól látható volt, hogy a gát építésekor (itt) a lelónelyet 
nem bolygatták. 

52 7. Tiszavasvári, Nánási utca 5 .  
( KÖH 3 1 870) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) A 

ZSOLDOS ATTILA 

Trágyatározó medence építését megelőzően próbafel
tárást végeztünk 2010. májusban az egykori Munka 
Tsz területén (0300/6 hrsz.). A már meglévő medence 
előtti, hurok alakban futó szervizutak között nyitottuk 
az I. számú árkot, melynek D-i vége előtt két, négyzet 
alakú ház nyomait figyeltük meg. A kitermelt földbó1 
avar kerámiát, állatcsontot szedtünk össze. Az említett 
úttól közvetlenül Ny-ra nyitott, II. szelvényünk üres volt 
ugyan, de egy cseréptöredék innen is kikerült a humusz
ból. III. szondánkat a trágya tározó közvetlen előtere és a 
szervizút között húztuk, de ebben csak egy recens építési 
hulladékkal teli gödröt figyeltünk meg. A IV. árkunkat 
a bekötőúttal párhuzamosan, nagyjából É-D irányban 
jelöltük ki, mely régészeti jelenséget nem tartalmazott, 
hasonlóan az V. számúhoz, melyet a terület D-i határán 
nyitottunk. Ezzel párhuzamosan, É felé kb. 10 m-re 
alakítottuk ki a VI. számú szondát, összenyitva a IV. szá
múval. Ennek Ny-i végénél egy vízfolyás medrét találtuk 
modern cserepekkel, téglákkal feltöltve. Keleti vége előtt 
észleltünk egy újabb házat, melyet már a nyesése után 
részben ellepett a talajvíz. Mintegy háromnegyed részét 
tudtuk megmenteni, ami kézzel készült avar kerámiát, 
állatcsontot, egy csonteszközt, és egy szétrombolt ke-
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mence palástjának köveit eredményezte. Az I .  szelvény 
objektumait magasan beborította a szivárgó trágyalével 
kevert talajvíz, melyet nem volt hová kiszivattyúzni, így 
ezek kibontása lehetetlenné vált, a feltárást abbahagyni 
kényszerültünk. A leló11ely beruházási területre eső 
részének javát a már korábbi trágyatározó medencék 
elpusztították, de ÉNy-i irányban a sertéstelep felé biz
tosan folytatódik. Kelet felé a terület egy vizes mélyedés 
felé terjed, ezért erre már nem valószínű a folytatása. 
Dél felé egy lapos rész következik, mely hasonló feltéte
lezést enged meg, míg É és Ny felé a sertéstelep épületei 
bolygathatták a lelóbelyet. A leló11ely szarmata telepként 
volt nyilvántartva, de most már biztos, hogy a K-i szélén 
egy avar falu húzódik. 

528. Tokaj, Bethlen Gábor utca 2 .  
(KÖH 76209) 

PINTYE GÁBOR 

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) R, B, Á, Kú 
Az Aranysas Szálloda alápincézéséhez kapcsolódó ter
vezett földmunkák előzeteses régészeti megfigyelését 
(szondázó kutatását) 2010. november 16-19. között 
végezte el a Herman Ottó Múzeum. 

Az épület tehát a majdan építendő Aranysas 
Szálloda főutcai épületszárnyát képezné, a ma is álló 
épülethez mélygarázs és még két épületszárny csat
lakozna a jelenleg beépítetlen udvaron. Az épületben 
elvégzett falkutatások és levéltári kutatások igazolták, 
hogy a ma álló épületet 1802-1805 között építették, 
de mivel Tokaj város középkori magjának közepén áll, 
ezért korábbi előzmények sem kizártak. A jelenleg álló 
épület háromnegyed része alápincézett - ez a pinceszint 
3-4 m-rel süllyed a mai utcafronti külső szint alá. Ezen 
pinceszinteket szintén 1802 körül alakították ki - felte
hetően elpusztítva a régebbi épületeket, rétegeket. Az 
épület alá nem pincézett része a DNy-i negyed, itt volt 
lehetőségünk vastagabb rétegsort megfigyelni az épület 
belsejében. 

A Beltér l. szelvény egy É-D irányú szelvény, mely 
nagyjából meró1egesen érintette az Aranysas Szálloda 
D-i főfalát. A Beltér II .  attól É-ra helyezkedett el, arra 
meró1egesen és érintette az Aranysas Ny-i főfalát, ill. 
az alápincézetlen rész K-i falát is. Az I. szelvényben, 
rögtön a padlószint alatt találtunk egy K-Ny irányú 
kőépítményt, melyet latrinaként (szennyvízlefolyó
ként) azonosítottunk, továbbá mindkét szelvényben 
elértünk olyan bolygatatlan kultúrrétegeket, ill. olyan 
régészeti objektumokat találtunk, melyek a 15-16.  
századra datálhatók. Ezáltal bebizonyosodott, hogy 
ez az épületrész soha nem volt alápincézve, viszont 
építésével elpusztították a 17-18. századi rétegeket, és 
bolygatatlanul hagyták a 16. századi vagy annál korábbi 
rétegek egy részét. 

Az alápincézetlen DNy-i épületrész külső oldalán 
is nyitottunk egy 2,5 m széles kutatóárkot (Kültér l .  
szelvény), mellyel az épülethez kapcsolódó külső réteg-

viszonyokat kívántuk tisztázni. Az árok ásásakor rögtön 
az épület Ny-i falához kapcsolódóan rátaláltunk egy É-D 
irányú pince kóboltozatára. A markoló által véletlenül 
ütött kis lyukon betekintve megállapítottuk, hogy a 
pince D-i irányban a telekhatárnál véget ér, É-i irányban 
pedig be van szakadva. A bizonytalan korú pincebolt 
miatt szelvényünket tovább ástuk Ny-i irányba, hogy 
bolygatatlan rétegeket is elérjünk. A pincétől Ny-ra 
hamarosan megtaláltuk a bolygatatlan altalajt, melyben 
régészeti jelenségek foltjait fedeztük fel, 200 cm mélyen. 
Az árkot Ny felé bővítve 150 cm-es mélységben égett 
foltokat találtunk, még a sötét humuszos földben - te
hát az altalaj fölött. Ezekró1 hamarosan kiderült, hogy 
három Árpád-kori kemence maradványai. A kemen
cék után újból lemélyültünk az altalajnak látszó sárga 
földig. A középkori rétegek alatt lévő sárga altalaj csak 
egy 50 cm vastag löszös réteg volt, mely alatt, a Kültér 
l. szelvény Ny-i végében, 250 cm mélységben rézkori 
kultúrréteg kezdődött. 

A Beltér l. és II. szelvényben is elértük a kint már 
megtalált sárga altalajnak látszó réteget, melybe a 
Beltér I. szelvényben 3 régészeti korú beásás nyomát 
figyeltük meg. A Beltér II. szelvényben beásás nyomát 
nem találtuk, viszont a „sárga altalajnak látszó réteg" 
felszínéről viszonylag nagy mennyiségCí rézkori lelet
anyagot gyCíjtöttünk. A Kültér 1. szelvényben található 
kemencékró1 kiderült, hogy Árpád-kori, 12-13. századra 
datálható leletanyagot tartalmaznak. Sőt, az egyik nem 
egy átlagos kenyérsütő kemence, hanem egy kétszintes 
edényégető kemence volt, melybó1 cserépbogrács-töre
dékek kerültek elő. 

Kutatóárkot nyitottunk a Ny-i épületfa! külső olda
lánál, a Kültér I-tó1 É-ra (Kültér II.). Célunk itt az volt, 
hogy a Kültér I-ben feltárt pincének megtaláljuk az É-i 
irányú folytatását, a beszakadás után, ill. tisztázzuk a 
pince Aranysassal való viszonyát. A szelvény ásásakor 
a megfelelő mélységben nem találtuk a pince boltívét. 
Kissé lejjebb viszont egy téglából rakott, betömedékelt 
pincelejáratot figyeltünk meg, melynek iránya Ny-K-i 
és a pince K-i irányba (tehát a Bodrog-felé) nyílik. 
Megtaláltuk a pincebejárat alapozási szintjét és az alatt 
15-16. századi rétegeket, de ebbó1 az árokból altalajba 
mélyülő régészeti objektum nem került elő. A betö
medékelt lejáróban 19. századi leletanyagot találtunk, 
mely az Aranysas építésének korához köthető. A pince 
alapozási szintjéről viszont 17 . ,  esetleg 18.  századra 
datálható leletek kerültek elő, melyek egyértelm(íen 
korábbra keltezik a pincét, mint az Aranysast. Ezt tá
masztotta alá az is, hogy a pincelejáratban mélyülve 
először egy 70 cm vastag elfalazást találtunk, majd ezt 
áttörve megállapítottuk, hogy az Aranysas alapjával 
átvágták a pincelejáratot - ezzel megszüntetve a pincét. 
A pince tehát nincs összefüggésben a Kültér I-ben fel
tárt pincével és korábbi, mint az Aranysas. A Kültér I. 
szelvényben talált pince boltívét jobban megbontottuk, 
hogy belülró1 is megvizsgálhassuk. A pincébe lejutva 
felismertük, hogy ez az építmény nem pince, hanem 
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az Aranysas építésével egyidej(í, a belülről (Beltér I.) 
induló kó1atrinák folytatása, ülepítője, ugyanis belül 
megtaláltuk a latrina kivezetését, melyen a szenny az 
ülepító'be folyt. Azt is megállapítottuk, hogy ahol 2009 
őszén beszakadt a munkagép, az lehetett a 20. sz. elejéig 
használt ülepítő tisztítónyílása. Az ülepítő egyébként 
belülró1 kváderkövekkel szépen boltozott, alapterülete 
560x310 cm, belmagassága pedig jelentékeny: 310 cm. 
Ez az építmény tehát egyértelműen a korai Aranysas 
Szállóhoz tartozik, annak szerves része. 

A Beltér I. szelvényben kiástuk az altalajba mélyülő 
régészeti jelenségeket addig a mélységig, ameddig a 
szűk hely engedte. Jobban megvizsgáltuk a 19 .  századi 
latrina alapozásának korát: itt megállapíthattuk, hogy a 
kőlatrina É-i falát egy korábbi, nagy mélységbe lenyúló 
kőfalra alapozták rá, melynek É-i falsíkja sokkal szebb, 
mint a ráépített latrináé, aminek gyakorlatilag nincs 
É-i falsíkja. Ez az alapfal tehát valószínfüeg középkori 
és valamilyen más épülethez tartozhatott. A Kültér l. 
szelvényben befejeztük a kemencék és a hozzá tartozó 
hamusgödrök részleges feltárását, ill. kibontottunk egy 
cölöplyuknak induló, majd kisméretű gödörré bővülő 
objektumot is, mely egyértelműen rézkorinak bizonyult. 

529. Tokaj, vár 
( KÖH 62362)  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kú 

MAKOLOI MIKLÓS 

2010-ben folytattuk a 2007 óta zajló feltárásokat a Rá
kóczi-vár területén; július 19. és november 12.  között 
minden kitűzött kutatási célunkat teljesítettük. (Az 
illusztrációt lásd a /?övetkező oldalon!) 

A Vasaló-bástya (a K-i ágyútorony) kutatása során 
két szelvényt nyitottunk idén, az egyiket (610/XV) az 
ágyútorony D-i oldalán, a másikat (610/XVI) az átellenes 
É-i oldalon. 

A 610/XV szelvényben célunk az volt, hogy tisztáz
zuk az ágyútorony D-i oldalán található bejárat kérdését 
- figyelembe véve a helyiek alagútról szóló elbeszéléseit. 
A feltárás során megtaláltuk az ágyútorony 3,40 m szé
les D-i falát, melyben a korábbi évek tapasztalataihoz 
hasonlóan észlelni tudtuk a kőfalban futó merevítő 
gerendaváz helyén lévő lyukakat, viszont ajtónyílásra 
utaló nyom nem került elő. Meglepetésünkre a torony 
falához D-i irányból egy fal csatlakozott, melyet a 17. 
századi térképek nem jelölnek. Ez a fal egyértelműen 
késó'bbi, és sokkal vékonyabb is, mint az ágyútorony fala, 
viszont egyértelműen követhető D-i irányban, ugyan 
erősen lepusztult (visszabontott?) állapotban, csak né
hány centiméterrel magasodva a mai talajvízszint fölé. 
Ellenben a fal mérete majdhogynem azonos a vízparti 
Merítő-bástya falával, úgyhogy elképzelhető, hogy a 
korai kővár (16. sz.) külső falának indítását találtuk meg. 

A 610/XVI szelvényben ezen fal átellenes „párját" 
reméltük megtalálni, ám itt nem egy É-D, hanem egy 
K-Ny irányú, ráadásul sokkal vékonyabb - alig 50 cm 

széles - falat találtunk, melynek szemmel láthatóan csak 
a D-i, tehát az ágyútorony felé eső falsíkja van szépen 
rakva. Ebbó1 arra következtettünk, hogy ez egy támfal, 
melynek É-i oldalán föld helyezkedett el. Ha összevetjük 
ezt a helyzetet Zsámboky János 1565-ös metszetével, ak
kor könnyen beláthatjuk, hogy ez bizony a Vasaló-bástya 
É-i oldalán lévő „fóbejárat" contra-fala lehet, melyre a 
fa csapóhíd lecsapódott. Idő hiányában a farkasverem 
feltárását nem tudtuk elvégezni, ez a 201 1-es évad 
feladata lesz. 

Teljes egészében átmetszettük a /?ülső vár 17. századi 
földsáncát - legalábbis annak felső - jelenleg feltárható 
részét (611/IV szelvény). A metszetfalban egyértelmlíen 
azonosítani tudtuk a földsánc kontúrját. A meglepetést 
az okozta, hogy a sánc külső oldaláról bebizonyosodott, 
hogy alaktalan, de hatalmas kövekkel meg volt erősítve 
- tehát legalábbis ezen a szakaszon kőpakolásos, kővel 
burkolt volt. Ezen kövek közül rengeteg 16-17. századi 
lelet került elő; az itt talált sok puskagolyó és számszeríj 
nyílhegy az ostromokról árulkodik. Többek között innen 
került elő a négy évad legszebb kályhacsempéje - egy 
címerpajzson ülő, félkörplasztikaként megformált, száját 
nyitva tartó oroszlánt ábrázoló kályhacsempe, mely egy 
kályhapárkányrész díszes sarokelemeként szolgálhatott 
valamikor a 16. sz. elején, feltehetően még Szapolyai 
János alatt a belső vár egyik palotatermében. 

A 610/IV szelvény feltárásának másik eredménye, 
hogy a jelenlegi, mesterségesen magasan tartott talajvíz
szinttó1 alig néhány centiméterrel magasabban sikerült 
megtalálnunk a 610/XV szelvényben induló É-D irányú 
kőfal indítását, melyre késóbb ráépítették a 17.  századi 
sáncot, tehát könnyen elképzelhető, hogy itt is a Né
methy-féle kővár külső falát találtuk meg, mely késóbb 
alapul szolgált a 17.  századi földsáncnak. 

A 611  hrsz.-ú telken, a talajvízszintig mélyített 
611/III szelvényben egyértelműen „in situ" falat nem 
találtunk. Ugyanakkor elértük a 17.  századi járószintet, 
melyen megfigyeltük a belső vár D-i kerítőfalának lebo
rult omladékát, mely a vár felrobbantásakor kifelé dó1t. 
Az omladékban előkerült egy nagyobb lőréshez vagy 
nyíláshoz tartozó zsaluzott boltív maradványa, ill. egy 
faragott ablakpárkány egyik kőeleme is. Megállapítot
tuk tehát, hogy itt, a 611 és 609 hrsz.-ú telek határán 
állhatott a belső vár D-i kerítőfala, melyet a 20. századi 
telekhatár nagyjából követ is. 

A 610 hrsz.-ú telken csak egy kisméret(í szelvényt 
tudtunk nyitni, keresztezve a belső vár ÉK-i rondellájá
nak falát. A 610/XIV szelvényben egyrészt megtaláltuk 
a rondella falának lepusztult, de azért értelmezhető 
maradványát; másrészt sikerült megfognunk egy belső 
járószintet, melyen a korábbi évekhez hasonlóan égett 
réteget találtunk; harmadrészt elértük a bástya külső 
oldalán a vastag omladék alatt elóbb a 17 .  századi, majd 
egy korábbi, talán 16. sz. végi járószintet is. Így a rondella 
rétegtanát sikerült tisztázni. 

A 602 hrsz.-ú telken nagy erőfeszítéseink ellenére 
sem sikerült megtalálnunk a Merítő-bástya falának D-i 
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végződését, ill. záródását, hiszen az befut egy ma is álló 
betonfal alá, melynek elbontásához a tulajdonosoktól 
nem kaptunk engedélyt. Viszont megfigyeltünk a bástya 
falának külső falsíkján egy újabb töréspontot, mely azért 
nagyon fontos, mivel így a bástya némi szimmetriát 
kezd mutatni - tehát iránya pontosabban meghatároz
ható - sőt jobban látható, hogy a védmű alakja azonos 
a Zsámboky-féle metszeten ábrázolt bástyákéval - tehát 
ez a bástya is 1 6. századi eredetű kell, legyen. 

MAKOLDI MIKLÓS 

530. Tolcsva, Oremus Kft. telephelye 
(KÖH 1 69 1 2 )  
( Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Kú 
Tolcsva belterületén a 25 hrsz.-ú telken szennyvíztisztító 
tartályok telepítését és az azt kiszolgáló épület építését 
tervezték. A tartályokat a telek középső részén, egy 
Ny-i irányba markánsan, É-i irányba enyhén emelkedő 
domboldalba kívánták besüllyeszteni. 

A gépi földmunkák első szakaszában (2010. október 
13-18.) a régészeti megfigyelés során egy nagyméretű 
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faragott, reneszánsz, 1 7-18. századi sírkövet és több 
koporsós temetkezést figyeltünk meg a beavatkozási 
terület Ny-i és É-i metszetfalaiban, valamint a terület É-i 
felében, a mai felszíntó1 mért átlag 80-170 cm-es mély
ségben. Az eló'került sírok Tolcsva középkori oppidum 
17-18. századi temetőjéhez tartozhattak. Így a régészeti 
megfigyelést követően, október 19-én megkezdtük a 
terület É-i felének megelőző feltárását. 

A 2010. november 24-ig tartó kutatással mintegy 
150 m2-en 45 sírt tártunk fel és dokumentáltunk. A sírok 
mindegyike megközelító1eg Ny-K tájolású. Az elhuny
takat minden esetben koporsóban temették el. Nagyon 
sok esetben figyeltünk meg egymás fölé vagy egymásba 
temetkezést is. Ez alapján a temetőt relatíve hosszú ideig 
használhatták, vagy a temetó'höz tartozó terület nem volt 
nagy kiterjedés(í. A talaj erősen savas kémhatása miatt a 
csontvázak igen rossz állapotban kerültek elő. A feltárt 
45 sír közül csupán csak a mélyebb rétegekben elhe
lyezkedő, talajvízhez közelebb fekvő csontvázak voltak 
ép állapotban. A többi hullának csak hosszúcsontjai, ill. 
fogai maradtak épségben, a vázhoz tartozó többi csont 
elporladt. 

A vázak mellett csekély számú mellékletet találtunk, 
melyek döntő többsége párizsi ruhakapocs, ill. fiatal 
lányok esetében pártához tartozó nagyszámú apró, szí
nes kásagyöngy. Textilmaradvány szintén csak néhány 
koporsósból került felszínre. Ezek a legtöbb esetben a 
koporsó textilbélésébó1, vagy a halott feje alá helyezett 
párnából származtak. 

Jellegzetesnek tekinthető némely koporsó külső 
díszítése. Ezek nagyobb része kb. 1 cm átmérőjű ke
rek, lapos bronzveretek rendszerébó1 állt, melyeket a 
koporsótető külső szegélyén, vagy középtengelyében 
helyeztek el. Két kiemelkedően gazdagon díszített 
koporsótetőn a veretek több sorban, ill. hullámvonal
ban helyezkedtek el. A koporsókat minden esetben 
nagyméretű, 10-12 cm hosszú szegekkel zárták le, me
lyet szinte minden temetkezésnél azonosítani tudtunk. 
A temetőt a régészeti megfigyelés során megtalált kő 
fedlap, valamint a csekély számú melléklet alapján a 
17-18. századra keltezhetjük. 

MAKOLDI MIKLÓS - GÁL-MLAKÁR VIKTOR 

5 3 1 .  Tolna, Aranykalász Tsz 
( KÖH 7296 1 )  
(Tolna megye) Ró, Kö, Tö 
2010. március 3-án terepbejárást és m(íszeres leló11ely
felderítést végeztünk Tolna külterületén, a tolnai szenny
víztelep fejlesztéséhez és új szennyvízvezeték építéséhez 
kapcsolódóan. A terepbejárás során a tervezett szenny
vízvezeték nyomvonalát kutattuk, a vezeték gerincvo
nalától 50-50 m szélességben. Az egykori Aranykalász 
Tsz-hez vezető gazdasági út elágazásától K-i irányban új 
régészeti leló'helyet azonosítottunk. A felszínen gyCíjthető 
kerámiatöredékek alapján római kori, középkori és kora 
újkori (török kor) leló11ely valószínűsíthető. A leletek 

közül egy viszonylagos épségben megmaradt török kori 
pipa emelhető ki. 

Munkatársak: Tóth Bálint, Vadas Lívia, Szabó Do
mán. 

LIGNER JÁCINT 

532 .  Tornyosnémeti határa 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye) U, B, Sza 
2010. április 29-én helyszíni szemlét végeztünk Hidas
németi és Tornyosnémeti települések határában. 

Király-domb (KÖH 56893): A volt Tornyosnémeti 
Tsz telepétó1 D-re húzódó csatornától D felé indulva, 
a Kassára vezető út K-i oldalán több frissen szántott 
területet találtunk, melyeket sorban bejártunk. Három 
helyen leleteket találtunk, melyek jó része már Hidasné
meti házai, utcái mentén feküdtek. A gát kanyarulatától 
Ny-ra elhelyezkedő, ÉK-DNy irányú enyhe kiemelke
désen kb. 150x40 m-es területen császárkori település 
nagy mennyiségű kerámiaanyaga került elő közepes 
sűrCíséggel. Hidasnémeti, Széchenyi u. K-i végén, a 
közút K-i oldalán, a beépítetlen területeken ÉK-DNy 
irányú enyhe kiemelkedésen kb. 120x35 m nagyságú 
területen az A VK(?), a bükki kultúra leleteit (kerámiát, 
díszített kerámiát, obszidián és hidrokvarcit pattintott 
köveket, paticsot) találtuk közepes mennyiségben, 
közepes sűrűséggel, továbbá előkerült két bronzkori 
kerámiatöredék is. A leló'hely feltehetően folytatódik a 
közút Ny-i oldalán, Hidasnémeti belterületén (Hidasné
meti, Sport u. K-i vége). A közút K-i oldalán, a Hernád 
magaspartjának beépítetlen darabján, ÉK-DNy irányú, 
kb. 120x25 m-es területen középső neolitikus (bükki 
kultúra), bronzkori és császárkori leleteket gyűjtöttünk 
nagyobb mennyiségben, melyek közepes sűr(íségben 
helyezkedtek el a felszínen. A fenti leletelőfordulások 
a Pusztai Tamás által már 2006-ban Király-domb néven 
bejelentett, egyetlen nagyméret(í újkőkori és középkori 
leló11ely részét képezik. 

Tsz-tó'/. K-re (KÖH 75375): A Herman Ottó Múzeum 
Régészeti Adattárának 717-69 leltári számú dokumen
tuma szerint Tornyosnémeti területén 1968 decem
berében és 1969 januárjában a MÁV lefolyócsatornát 
ásatott, melynek során régészeti leletek kerültek elő. 
A leló'helyet Hajdú Lajos Hidasnémeti lakos jelentette 
be, aki 1969 márciusában „kőkorszaki eszközöket", 
„korongolt kerámiadarabokat" talált, valamint „őskori 
öntó'helyet" és „várárkot" figyelt meg a helyszínen. Az 
Adattárban nincsenek további adatok a lelőhelyről. 
A Múzeum Gy(íjteménye 1969-bó1 származó császárkori 
és 1970-bó1 származó neolitikus, a bükki kultúrához köt
hető leleteket őriz Hajdú Lajos ajándéka megjelöléssel, 
leló11elynév nélkül. A terület földrajzi térképén - hoz
závetó1egesen a bejelentő által leírt helyen - erődített 
őskori településre utaló nyomokat figyeltünk meg, 
emiatt döntöttünk a helyszíni szemle mellett. 

A szemle során megállapítottuk, hogy a volt Tor
nyosnémeti Tsz K-i oldalán induló, a gátra felfutó földút 
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és a gát találkozásánál elhelyezkedő terület mai képe 
eltér az EOV térképen ábrázolttól. A gát ártéri oldalán a 
terület teljesen sík, valószínűleg elplanírozták. Egyedül 
a gát mentett oldalán, a gát és az út találkozásánál, a D-i 
oldalon figyelhető meg egy enyhe kiemelkedés. Ezen 
a helyen kb. 30x20 m-es területen, friss szántásban 
néhány elszórtan elhelyezkedő középső neolitikus és 
császárkori(?) kerámiatöredéket találtunk. A felszíni 
jellegzetességek és a leletek alapján nem sikerült bizo
nyítanunk a lelőhely azonosságát a Hajdú Lajos által 
bejelentette!. 

Munkatársak: B. Hellebrandt Magdolna és Hajdú 
István. 

CSENGERI PIROSKA 

533.  Torony, Nyeste-Nyárs-pataktól keletre 
(Hammat-dűlő) 
(KÖH 72935 )  
(Vas megye) R 
A Torony és Sé települések között fekvő területen 
létesítendő lakópark - és a hozzá kapcsolódó útépítés 
és csapadékvíz-elvezetés - földmunkálataihoz kapcso
lódóan. 2009. július 27. és augusztus 6. között a Vas 
Megyei Múzeumok Igazgatósága elvégezte a próba
feltárást, ami nem terjedt ki a telkek területére, az I. 
ütemben csak az út és a csapadékvíz-elvezetés miatt 
bolygatott területeket érintette. A 2009. évi feltárás 
összesen 7 objektumot és egy nagyobb összefüggő 
jelenséget eredményezett. 

2010. április 1-9. között a próbafeltárás II. ütemét 
végeztük el, melynek során további 2 objektum került 
elő. Az összesen 9 objektumból 4 tartalmazott rézkori 
leletanyagot. 

Összességében elmondható, hogy a leló'hely nem a 
dombtetőn, hanem a Ny-i irányban lévő, lejtős domb
oldalon helyezkedhet el. 

Munkatársak: Isztin Gyula geodéta, Kolonits László 
régész technikus. 

534.  Tóalmás, Mol D-4 kútbekötés 
(KÖH 53552)  
( Pest megye) LT 

NAGY MARCELLA 

2010. október-novemberben a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága régészeti megfigyelést végzett a Tóalmás 
mellett található Mol D-4 jelű földgázkút bekötési 
vezetékének fektetésénél. A földmunka első szakasza 
(október 11-14.) nem bolygatott régészeti jelenséget. 

Az árokásás második üteme során, november 23-24. 
között a gépi munka négy régészeti objektumot érintett. 
A leletmentéskor jelentős kerámiaanyag és állatcsont 
került elő a három gödörbó1 és egy átégett, paticsos 
rétegbó1. A leletanyag a kelta korszakra jellemző gra
fitos anyagú kerámiát, f61eg tál-, és bordázott oldalú 
fazéktöredékeket tartalmazott. 

Az előkerült objektumok a tó1ük D-re elterülő, a 
PMMI által ismert Szentmártonkáta 6 leló'hely része 
lehet, amit a korábbi terepbejárások során a szarmata 
korba soroltak. Az újabb adatok alapján a területen több 
korszak nyomai is megfigyelhetó1<. 

FARKAS ZOLTÁN 

535.  Tótkomlós, Haladás Tsz, agyagbánya 
( KÖH 7562 1 )  
(Békés megye) Sza? 
1961-ben a helyi Haladás Tsz agyagbányát nyitott Tót
komlós É-i határában a Száraz-ér jobboldali partján, az 
országúttól mintegy 700 m-re. 1962-ben arról értesítették 
a múzeumot, hogy ott, a szénporos tégla készítéséhez 
nyitott bányában embercsontok és telepobjektumok 
semmisültek meg. Olasz Ernő jelentésében leírta (1962. 
december 10.), hogy ott vandál módon bántak el a ré
gészeti leletekkel. Mintegy 40 szarmata sír, több korszak 
település objektumai (neolit, szkíta, késő középkor) pusz
tultak el. Megemlítette azt is, hogy a szarmata sírokból 
három lándzsa is előkerült, melyek - tudomása szerint 
- megsemmisültek. 

2010. október 18-án Karkus Györggyel, a Tótkomlósi 
Agrár Zrt. vezetőjével, és dr. Csontos Pál helytörténeti 
kutatóval a helyszínen lokalizáltuk a leló'helyet. A to
pográfiai térképünk Olasz Ernő leírásának megfelelően 
ábrázolta az egykori bányát, amely ma már teljesen 
elvadult állapotokat mutat, így további leleteket gylíjteni 
nem állt módunkban. 

536. Tótkomlós, Kopáncs-halom 
(KÖH 72357 )  
(Békés megye) Á, Kk 

RÓZSA ZOLTÁN 

A 0550/3 hrsz.-ú ingatlan területén álló középkori 
templom hitelesítő ásatása a Békés Megyei Múzeumok 
Igazgatóságának saját költségvetésébó1 történt. Az ásatás 
célja az volt, hogy megismerjük az Árpád-kori templom 
eddig ismeretlen alapjait. 

A 2010. október 4-19. között lezajlott feltárás során 
a templomon belül és kívül, összesen 6 kutatóárkot 
nyitottunk. Kívül a szentélynél, annak középtengelyétó1 
D-re 1 m-re (1x4 m). Szintén a templomon kívül, É-i 
falának nagyjából közepénél (kb. 1 x4 m). A templomon 
belül, a bejárattól 1 m-re, a templom középtengelyében 
(2x3 m). Ettó1 É-ra, vele párhuzamosan (l xkb. 2,5 m). 
A szentélynél, az É-i faltól indulva (1 x2 m) a szentély
alapozás megfigyelésére. Továbbá, hogy a hajó és a 
szentély csatlakozását is megismerjük, az előzőtó1 Ny-ra, 
pontosan a hajó és a szentély találkozásánál (1x3 m). 
Összesen nagyjából 22 m2. 

Az ásatás során megfigyelhettük az Árpád-kori 
templom alapozását és megtaláltuk az egykori Ny-i 
zárófal és a szentély alapozását. A falak alapozásának 
részletes elemzése alapján elmondható, hogy az 1930-
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as években négy téglasor alá kb. 35 cm mélységben (a 
járószinttől számított) egy 5 cm vastag habarcsréteg 
került. Ez alatt további három sor tégla helyezkedik el 
55-60 centiig, ezek a téglák hosszabbak, de méretük 
ezeknek is változó, mint a fentieké. Az eredeti, Árpád
kori döngölt agyagalapozás 60 cm mélységtó1 kezdődött. 
A döngölt agyag alatt minden esetben megfigyeltünk 
egy sor téglaszerű, kis kocka alakú égetett agyagréteget, 
közvetlenül az altalaj felett. 

A most álló falakat teljesen az egykori alapozásra 
építették. A szentélynél ma is megfigyelhető a kétvállas 
forma. A szentély és a hajó találkozásának beszögellése 
után 80 centire ismét egy beugró szöglet következik, és 
innen folytatódik tovább a szentély fala. 

A templom É-i oldalán a 13.  századi fal és a ma is 
álló fal csatlakozásának vonalában bukkantunk az Ár
pád-kori templom Ny-i zárófalának alapozására, amely 
a többihez hasonlóan döngölt agyagból készült, alatta 
pedig a paticsos téglaszerű réteg következett. Azonban 
nem lehetett hosszabban megfigyelni, mert a középkori 
és újkori bolygatások egyaránt elbontották. Már a késő 
középkorban megbolygatták, ugyanis két temetkezés, 
melyeket a templomon belül találtunk, éppen ezt a Ny-i 
zárófal alapozást vágta át. A templomon belül az újkori 
bolygatás mértéke is igen nagy volt, átlagban 1-1,5 m 
mélységig figyelhető meg az a laza, nagyon homokos, 
törmelékes (tégla, habarcs, csont) réteg, amit az újkori 
bolygatás eredményezett. Ezt már egy keményebb, 
de szintén törmelékes réteg követett az altalajig, ez a 
középkori bolygatások következménye. 

Feltártunk még három Árpád-kori és három késő 
középkori temetkezést. Tájolásuk Ny-K-i és mind bolyga
tott, csak részleges vázak voltak. Kettő a templomban, az 
egykori Ny-i fal alapozásán kerültek elő. Két Árpád-korit 
és egy késő középkorit az 1 .  kutatóárokban, a szentélynél, 
egy másikat pedig a 3. kutatóárok legalján találtunk. Az 
1 .  kutatóárokban lévő késő középkori részleges váz az 
Árpád-koriaktól feljebb helyezkedett el, felette koporsó
szeget is találtunk a földben, medencéjére hajlított jobb 
kezének középső ujján egy bronzgyűr(ít fedeztünk fel. 

537 .  Törökbálint, Tükör-hegy 
( KÖH 1 1 9 1 2 )  
(Pest megye) Ró, Á 

KOVÁCS ENIKŐ 

A Nádasdy út 1 . ,  4. számú telkek 1 .  ütemtervhez tarto
zó területén (4354/1, 4354/4 hrsz.) 2010. július 29. és 
szeptember 23. között végeztünk megelőző feltárást, 
ami 55 régészeti jelenséget eredményezett. A jelenségek 
közül 3 földbe mélyített ház, 3 kemence, 6 t(ízhely, 10 
árok és 33 gödör. Közülük 3 datálható a római korra, 
további 2 lelet nélküli jelenség fekvése, betöltése alap
ján valószín(íleg szintén a római korból származik; 
32 régészeti objektum egyértelmlíen Árpád-kori, és 
további 18, lelet nélküli objektum valószínlíleg szintén 
az Árpád-kori telep része. 

A terület legkorábbi régészeti maradványai a ró
mai leorból származnak. Két római bronzpénzt, néhány 
római kerámiatöredéket, római tetőcserép töredékét 
találtuk az árkokban. Az árkok betöltésében talált apró 
köves foltok alapján feltehető, hogy ezek az árkok falak 
maradványai lehettek, amelyeket az Árpád-korban 
teljesen elbontottak. Sok faragott követ találtunk az 
Árpád-kori objektumokban, kövekkel rakták körbe az 
egyik t(ízhelyet, és két kemencét. Egy kemence kövei 
között római tetőcserép töredéke is feküdt. 

A terület legtöbb és legfontosabb régészeti jelenségei 
egy Árpád-kori telep részletei. A telcpülésbó1 3, egy
mástól távol fekvő, földbe mélyített házat, a házakhoz 
tartozó munkagödröket, tárológödröket, kemencéket, 
tlízhelyeket és a telkeket elválasztó árkokat találtuk meg. 
Mindhárom ház sarkában kemence állt. Az egyikben 
megmaradt a kemence ívelt szája. Egy másik külső olda
lát kövekkel erősítették meg, de a kemence belső oldala 
mellett is találtunk kisebb köveket. Az egyik ház közepén 
megmaradt a döngölt agyagpadló foltja, a padlórészletet 
Árpád-kori kerámiatöredékek és egy vaskés borította. 
A házban viszonylag sok leletet találtunk, a kerámiatö
redékek, állatcsontok, vastöredék mellett egy ép őrló'kő 
és őrló'kőtöredékek kerültek elő. Egy másik házban, a ház 
padlójába vájt sekély mélyedésben Árpád-kori cserepek 
mellett egy ezüstözött bronzgylírlít találtunk. A 49. ház
ból felt(ínően kevés lelet került elő, a házat valószínfüeg 
teljesen „kitakarított" állapotban hagyták el a lakói. 

A gödrök közül munkagödörként használhattak 
három objektumot; mindhárom mérete, alakja, betöl
tése nagyon hasonlított egymáshoz. Kb. 3x3 m nagy
ságú, négyzet alakú, szabályos, egyenes aljú, egyenes, 
függőleges oldalú gödrök. Kettőnek az aljába egy kicsi, 
teknő alakú gödrök vájtak, a gödrök sarkában tlízhely 
maradványai feküdtek. 

Az egykori település jellegzetes objektumai a 80-110 
cm mély, ívelt oldalú gödrök, amelyek valószínűleg tá
rológödrök lehettek. Az egyik gödör alján, pontosan a 
gödör közepén, egy sekély mélyedésben vassarló feküdt. 
Egy másik gödör alján, a gödör közepén egy őrlőkövet 
találtunk. 

KOVÁCS ÁGNES - RAJNA ANDRÁS 

5 38. Törökszentmiklós-Surjány, Morostó-part 
(Homokbánya) 
(KÖH 65Li60) 
(Jélsz-Nagykun-Szolnok megye) 
U, R, B, Szk, LT, Sza, Ge, Á 
2010. március-áprilisban megelőző feltárást folytattunk 
az ismert lelóbelyen, mivel a tulajdonos a lelóbelytó1 
D-re homokbányát nyitott. A lelőhely Törökszentmik
lós-Surjány legszélső házaitól K-re, közvetlenül a Tisza 
árterületének (Morostó) szélén, egy ÉK-DNy irányú, 
intenzív magasparton található. 

A lelőhelynek csak a D-i szélén folyt a feltárás, 
három egymás melletti, de közvetlenül nem kapcso-
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lódó felszínen, összesen 7882 m2-en. A magaspart 
széle - vagyis a lelőhely legintenzívebb része - változó 
távolságra volt szelvényeinktó1, legjobban a 2. felszín 
közepén közelítettük meg a partot, a 3. felszín pedig 
kifutott a magaspart szélére. E két felszínen nagyon in
tenzív telepjelenségeket észleltünk. Az 1 .  felszínünk volt 
a legtávolabb a partéltó1, itt megtaláltuk a leló11ely K-i 
szélét is. A 2. felszínt közvetlenül a kitermelt bányagödör 
szélén nyitottuk - ettől D-re, DK-re néhány objektum 
megsemmisülhetett a bánya kitermelése során. 

A lelóbelyen 195 objektumot és azon belül 220 
stratigráfiai egységet különítettünk el. Közülük 47 ob
jektum - 42 gödör, 2 árok és 3 épület - korát leletanyag 
híján nem tudtuk megállapítani. Őskorinak 46 objektum 
bizonyult; 1 kút, 6 gödör és 2 épület olyan kevés leletet 
tartalmazott, hogy közelebbi kormeghatározást nem 
tett lehetővé. Négy gödörró1 és egy árokról csak azt 
sikerült megállapítani, hogy az újkó'korból származnak. 
Pontos kormeghatározást 3 A VK és 7 szakálháti kultúrás 
gödörró1 tudtunk adni. 

A rézkor időszakába 1 tiszapolgári gödör és 3 tisza
polgári csontvázas sír tartozott. 

A bronzkorból származott 3, közelebbről nem 
meghatározható gödör, valamint 10 halomsíros és 3 
Gáva-kultúrás gödör. 

A vaskorból 1 szkíta gödör és 1 kelta földbe mélyített 
ház került elő. 

A szarmata korszakra 2 földbe mélyített épület, 60 
gödör és 2 kemencebokor volt keltezhető. Négy épület 
és 31 gödör gepida korúnak bizonyult. 

Egy gödör Árpád-kori volt. 
Két gödör - melyek a szelvény szélén voltak - egy 

esős héten megsemmisültek. 
Az egyes korszakok közül egyedül a tiszapolgári 

kultúra temetője különült el, a sírok mind a 3. felszínen 
jelentkeztek, az összes többi korszak egyenletesen oszlott 
el a felszíneken. 

A leletek közül ki kell emelnünk a szakálháti gödrö
ket, melyekben sok festett kerámia került elő. A tisza
polgári sírok közül kettóben volt kerámiamelléklet, a 
harmadik melléklet nélküli volt. Ez utóbbi esetében 
vörös festés nyomát észleltük a karcsonton. A bronzkori 
gödrök változó mennyiségíí anyagot tartalmaztak, de 
inkább keveset. 

A legintenzívebb a szarmata időszak volt. A ha
talmas, mély gödrök igen nagy mennyiségű leletet 
tartalmaztak, közöttük vascsákányt, valódi, díszített 
terra sigillata töredéket, római mázas töredékeket. Már 
az anyag részletes feldolgozása előtt elmondható, hogy 
ez a teleprészlet a szarmata korszak legvégéró1, a hun 
időszakból származik (hun típusú korsó, hullámvonal 
díszíí kerámia). 

A gepida gödrökben a jellegzetes kerámia mellett 
kétsoros csontfésűtöredékek, agyagmécses került elő. 
Mindössze az egyik házban volt bepecsételt dísz(í 
kerámiatöredék. A humuszolást megelőzően fémkere
sést végeztünk a területen, melynek során egy gepida 

bronzfibulát, néhány késő bronzkori tíítöredéket és 
öntőlepény-töredéket találtunk. 

539. Túrony határa 
(Baranya megye) U? 

TÁRNOKI JUDIT 

2010. augusztusban régészeti megfigyelést végeztünk 
a Horvát Tranzit gázvezeték-fektetés földmunkái által 
érintett lelóbelyeken. 

Katalin-puszta (HT-166 lh., KÖH 74691): Augusztus 
25-28-án a nyomvonal 185+725 és 185+845 km-szelvé
nyei között leállítottuk a munkát. A gázvezeték nyom
vonalában 626 m2-nyi nyesett területbó1 régészetileg 
pozitív 485 m2 volt. A lelóbely a garéi mííúttól D-re, sík 
területen található. Az objektumok egy része nem tar
talmazott leletet. A 4. sz. objektumban egy nagyon rossz 
megtartású zsugorított csontvázat találtunk, melléklet 
nélkül. A terület a kevés, elsősorban durván soványított, 
rosszul égetett leletanyaga alapján őskorinak (neolit?) 
határozható meg. 

Petil?e-puszta (HT-167 lh., KÖH 74693): Augusztus 
26-30-án a nyomvonal 186+045 és 186+100 km-szelvé
nyei között a gázvezeték nyomvonalában 786 m2-nyi 
nyesett területből régészetileg pozitív 221 m2 volt. 
A lelóbely a HT-166 lelóbelytó1 200 m-re D-re található, 
objektumainak típusa, leletanyagának jellegtelensége 
alapján ez is őskorinak határozható meg. A két lelóbely 
valószínűleg egyetlen, nagy kiterjedésű, de csekély 
intenzitású település, de ez csak egy nagyobb felületű 
ásatással lenne bizonyítható. 

Munkatársak: Orbán Gábor, Bősz Attila, Simó Attila, 
Birkás Péter, Zsubori István. 

5Li0. Ukk határa 
(Veszprém megye) U, B, Kö 

LIGNER JÁCINT 

Szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó terepbe
járást végeztünk Sümeg ÉNy-i részén, és a tőle ÉNy-ra 
fekvő települések területén. A tervezett nyomvonalnak 
csak kisebb része volt bejárható. A településeket össze
kötő szakasz nagyobb része gabonaföldeken haladt át, 
amelyek területét az aratás előtt zajló terepbejárás során 
nem tudtuk átvizsgálni. Terepi megfigyelésre egyedül 
a kukoricával bevetett mezőgazdasági területek voltak 
alkalmasak. A csatornahálózat települések belterületén, 
beépített környezetben futó részein is csak néhány 
esetben, a házak között és az utcák mentén fekvő ki
sebb-nagyobb kukoricásokban lehetett hagyományos 
terepbejárást folytatni. Összesen 16 új lelóbelyet azo
nosítottunk. 

Ukk belterületén, a 84. sz. főúttól K-re nagy kiter
jedésű őskori és középkori lelóbely húzódik a Jókai utca 
mentén a főút és a Bertényi-árok között (f ól?ai utca, KÖH 
75595; nagysága 600x180 m). A településtó1 É-ra emel
kedő domboldalon, közvetlenül a lakóházak É-i szom-
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szédságában egy kisebb kukoricásban későbronzkori és 
középkori kerámia-maradványokat gyűjtöttünk (Ri,r;ácsi 
elágazástól DNy-ra, KÖH 75597; nagysága 140x110 m). 
A lelóbely területe a megfigyeltnél nagyobb, de pontos 
kiterjedése a fedettség miatt nem állapítható meg. 
A település templomától D-re, egy alacsony domb K-i 
lejtőjén szórványos újkőkori és középkori edénytöredé
kek jeleztek újabb lelóbelyet (Széchenyi utcától K-re, KÖH 
75599; nagysága 120x1QO m). A vasútállomástól DK-re 
egy D felé lejtő domboldalon intenzív lelets(írííségű késő 
bronzkori telep található egy 200x250 m nagyságú te
rületen (Vasútállomástól DK-re, KÖH 75601). A lelóbely 
ennél biztosan nagyobb és a falu területére is kiterjed. 

Munkatárs: Koller Melinda régész. 
Kov Ács FERENC 

54 1 .  Ura, Templomdomb 
( KÖH 59032? 33?)  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Kk, Kú 
2010. július 16-17-én leletmentést végeztünk a Vas-Hídi
legelőn, a régi templom dombján (Rózsa Imre földje). 
Kiszállásunkat az indokolta, hogy azt megelőzően, terep
bejárásunkon pénzérmék kerültek elő. A helyszínre már 
Bacskai István fémdetektoros szakembert is magunkkal 
vittük, aki az érmék szóródása alapján folyamatosan 
lesz(íkítette az érintett területet előbb egy 6x6 m, végül 
egy 2x2 m alapterületű szelvényre. Hamarosan meg is 
találtuk az első pénzeket 15 cm mélyen, majd aprólékos 
bontás után, a harmadik szinten sikerült azonosítanunk 
a „fészket". Az érmék nagyobb mennyiségben a 2 .  
szinten jelentkeztek egy kb. 80 cm átmérőjű foltban, 
de zömük ez alatt néhány cm mélységben bukkant elő. 
A finom módszerrel történő feltárás során egy 10x25 cm 
alapterületű mélyedés mutatkozott, valamint a pénzek 
között egy menetes fém száj töredék. A leletek felszedése 
után vált egyértelművé, hogy a mélyedés alján és oldala
in ónmaradványok vannak, azaz a szájtöredék egy tégla 
alapú ónflaskában lett elrejtve, melynek alja kb. 25 cm 
mélyen volt. A leletet igyekeztünk objektumhoz kötni, 
ezért tovább mélyítettük a szelvényt. Az altalajt 130 cm 
mélyen értük el, majd egy rézsűs oldalú gödröt találtunk, 
melynek alja 180 cm mélyen volt. A szelvénybe kb. a 
negyede esett. Bontás közben számos késő középko
ri-újkori tárgyat gyűjtöttünk össze: kályhacsempéket, 
kerámiát, vas- és bronzcsatokat, egy karikagyűrűt, ková
csoltvas szegeket, egy vas nyílhegyet, paticsot, téglákat, 
állatcsontot. A környéken Bacskai István összeolvadt 
ólomdarabokat és ólomgolyókat talált. A szelvény 
falából az derült ki, hogy a gödör egyértelműen csak 
az alsó 80 cm-b61 indult és téglatörmeléken kívül nem 
tartalmazott egyéb leleteket. A tárgyak többsége az ér
mek között és alatt kb 25-30 cm mélységig jelentkezett, 
de nem köthetőek az objektumhoz, így valószínűleg 
plrinírozás során kerültek a vastag, humuszos rétegbe. 
Az is megfigyelhető volt, hogy a gödörben is hamus és 
kormos rétegződés van, de a szelvényfalon földtani réte-

gek nem észlelhetők. A domb tehát emberi tevékenység 
következménye, melyet egy korábbi település területén 
végeztek és magasításának utolsó fázisát egy pusztulás 
utáni tereprendezés adta. 

A kincs előkerülésének csekély mélysége azt 
valószínűsíti, hogy a planírozási rétegbe sebtében elásott 
vagyonról lehet szó. Az érmek döntő többsége az 1620-
as évekb61 való lengyel veret. Feltehető, hogy Bethlen 
Gábor valamelyik hadmozdulatához köthető a kincs 
elrejtése. A harci cselekményt megerősítik a felszínhez 
közel lelt ólomgolyóbisok, míg az azt megelőző pusztu
lásra a tereprendezés utal, melynek oka akár háború, 
akár véletlen t(ízvész is lehetett. 

A tulajdonos elmondása szerint a földet mindössze 
egy idényben használta a tsz, akkor húzhatta szét az 
érmeket a szántás. 

Munkatársak: Bacskai István, Fábián Béla, Fábián 
László (Csengeri Múzeum), Bocz Péter, Tompa György 
Qósa András Múzeum) és Tóth Krisztián régészhallgató 
(ELTE). 

PINTYE GÁBOR 

542.  Ura határa 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B, Sza, Á, Kö 
2009. novemberben és 2010. májusban terepbejárást 
végeztünk a község határában, a település régészeti 
topográfiája készítésének céljából, a HURO /0801/024 
Patrimonium 2007-2013. pályázathoz kapcsolódóan. 

Csengeri u. 29-52-tó1 ÉK-re (KÖH 77751): A Csen
gerújfalu felé vezető közútról a temetőnél letértünk a 
Kossuth utcáról a Csengeri utcára, mely egy szántóra 
vitt ki. Itt leltük a 9. századi-Árpád-kori telepnyomot. 
Északról legelő, K-r61 és Ny-ról gabonatáblák szegik. 

Pénzverő-hát (KÖH 77743): Ezen a területen is 
két lelóbelyet találtunk. Előbbi egy ÉK-DNy irányú, a 
csatornától Ny-ra fekszik. A csatornától K-re eső már 
Csengersimához tartozik. Mindkettő császárkori anyagot 
szolgáltatott. 

Radák-tag (KÖH 77735): A Lápi-mellékcsatornától 
Ny-ra található lelóbely ÉNy-DK irányú, Árpád-kori és 
középkori edénytöredékekkel mutatkozott. 

Sás-Ágyi-legelő (KÖH 77749): A Kossuth L. u. 80. 
számmal átellenben, egy alacsony, napraforgóval ve
tett ÉK-DNy irányú dombháton egy késő bronzkori, 9. 
századi-Árpád-kori cserepekkel jelentkező telepnyomot 
azonosítottunk. Bejárni csak korlátok között tudtuk, 
mivel K-r61 és É-ról magas füv(í területek, Ny-ról egy 
zártkert határolják. 

Sás-tábla (KÖH 77739): A Lápi-mellékcsatorna és a 
Csapó-csatorna D-i szögében két lelóbelyet is regisztrál
tunk. Az előbbi egy egykori vízfolyás medrének öblében, 
utóbbi pedig annak É-i partján húzódik. Leletanyaguk 
bronzkori(?), császárkori és Árpád-kori cserepek. 

Sás-tábla II. (KÖH 77747): A Lápi-mellékcsatorna és 
a Csapó-csatorna K-i szögében bronzkori és császárkori 
cserepeket gylíjtöttünk. 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010 

Veres-tag (KÖH 77741): A Csapó-csatornától köz
vetlenül Ny-ra Árpád-kori kerámia jelezte. 

Munkatársak: Tompa György régész, Fábián László 
etnográfus (Csengeri Múzeum), Bacskai István, Bocz Pé
ter régésztechnikusok, Karácsony Judit adatrögzítő, Kiss 
László rajzoló, Mester Andrea gyííjteménykezelő, Szmo
lár Edit segédrestaurátor, Veszprémi László geodéta. 

5Li3 .  Uraiújfalu, Alájáró-dűlő 
( KÖH 76335)  
(Vas megye) R 

PINTYE GÁBOR 

A részletes tanulmányt lásd a kötet 5. oldalán! 
MLADONICZKI RÉKA - FARKAS CSILLA - TÓTH GÁBOR 

5Li-4. Újfehértó, Kossuth utca 
(KÖH 797 1 7) 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) Sza 
A címben jelzett területen 2010. novemberben próba
feltárást végeztünk, lovarda építését megelőzően. Az 
Újfehértó határában álló dombtól nem messze 1914-
ben útépítés során egy császárkori fibula került elő. 
A próbafeltárás során mind az épület belsejét, mind 
pedig a cölöpökre épülő lovarda árkait megkutattuk. 
Ennek során igen mélyen - 140-150 cm - jelentkeztek 
a császárkorra keltezhető objektumok. A cölöpök nyom
vonalába eső gödröket feltártuk, míg az épület többi 
részén eló'kerültekct - tekintettel arra, hogy itt további 
bolygatás nem fog történni, sőt a területet még tölteni 
is kívánták - csak dokumentáltuk. 

Az előkerült leletanyag a Jósa András Múzeumba 
került. 

5Li 5. Újsolt, Fűzhalom 
(KÖH 5Li36Li) 
(Bács-Kiskun megye) B, Á 

JAKAB ATTILA 

2010. október 29-én értesítették a Katona József Mú
zeumot, hogy az Állampusztai Büntetésvégrehajtási 
Intézet egyik rabgazdaságának területén, az Újsolthoz 
tartozó Flízhalmon homokkitermelés során embercson
tok kerültek elő. A helyszíni szemlére november 2-án 
került sor. A bolygatott felület átvizsgálásakor a csontok 
mellett két S-végű ezüst hajkarikát is találtunk, valamint 
több bronzkori edénytöredéket gy(íjtöttünk össze. A ho
mokbányászás során kialakult metszetfalat megnyestük, 
aminek nyomán láthatóvá vált, hogy hat vagy hét sírt 
különböző mértékben bolygattak meg. 

A Fűzhalom Nagy Béla Solt történetével foglal
kozó munkája révén ismert, nyilvántartott leló11ely. 
Azt lehetett tudni, hogy a hetvenes években a halom 
jelentős részét elhordták. Az akkor ott dolgozók el
mondása szerint a földmunkák során embercsontok és 
edénytöredékek is eló'kerültek. 2005-ben a tételhegyi 

kutatáshoz kapcsolódva, Solt határában terepbejárást 
végeztek Szentpéteri József vezetésével, a Fűzhalmon 
akkor bronzkori cserepeket gyűjtöttek. 

A leletmentést november elején végeztük: 15 objek
tum került elő, ebbó1 11  sír, három gödör és egy árok. 
Az objektumoknak csak egy részében volt leletanyag, de 
betöltésük alapján valószín(íleg a bronzkori településhez 
tartoztak. A K-Ny-i tájolású sírokban csupán néhány 
esetben találtunk mellékletet, ezüst S-végű hajkarikákat; 
ezek alapján a temető az Árpád-korra datálható. 

Munkatársak: Mészáros Mónika régész, Guttyán 
Attiláné régésztechnikus és Vida Ágnes rajzoló. 

SOMOGYVÁRI ÁGNES 

5Li6. Üllő, Gyáli ( 1 . )-csatornától délre 
(KÖH 309 1 5 )  
(Pest megye) Á 
2010. július-augusztus hónapokban próba, október-no
vemberben pedig megelőző régészeti feltárást végeztünk 
Üllő határában, egy leendő logisztikai központ területén 
(3710/3 hrsz.). A próbafeltárás során a teljes beruházási 
területet, azaz 7 hektárt kutattunk. Ennek során bebi
zonyosodott, hogy a lelőhely csak a beruházási terület 
ÉÉN y-i részére, nagyjából 1 ,5 hektárra terjed ki. Az igen 
magas talajvízszint miatt a megelőző feltárás során csak 
8063 m2-en tudtunk dolgozni. Összesen 48 objektumot 
bontottunk ki: 2 földbe mélyített házat (az egyiknek a 
sarkában kemencét találtunk), 5 szabadtéri kemencét, 
18 gödröt és 23 árkot. Az igen csekély mennyiség(í 
leletanyag (kerámiatöredékek, állatcsontok, őrló'kőtö
redékek) alapján egy Árpád-kori (12-13. sz.) település 
részletét tártuk fel. A lelőhely É-i, ÉNy-i irányban foly
tatódhat. 

Munkatársak: Kecskés Anita régész, Várkonyi Diana, 
Hajdú László és Márkus Balázs régésztechnikusok. 

PATAY RÓBERT 

5Li 7. Vasad határa 
(Pest megye) U, B, LT, Sza, Kö 
2010. június 22-én a község területén helyszíni szemlét 
végeztem örökségvédelmi hatásvizsgálathoz. A kérdéses 
területeken az alábbi régészeti lelóbelyeket lokalizáltam. 

Bogárzó-dűlő (KÖH 75103): A lelóbely a községtó1 
DNy-ra, a Szövetkezet utcán a Csévharaszti tanyavilág 
irányába tartó földúton közelíthető meg. A községet 
szegélyező erdóbó1 kiérve, ÉNy felé induló földúton 
juthatunk a csatorna ÉK-i oldalán elterülő leló11elyhez. 
A csatorna kanyarulatánál, egy mára lebontott tanya
hely körül, a szántásból őskori, szarmata és újkó'kori 
cserepek gyűjthetó'k. 

Forrásol?-dűlő (KÖH 75105) : A községtől DNy-ra, 
a Rákóczi utcán a Csévharaszti tanyavilág irányába 
tartó földúton közelíthető meg. A szeméttelephez érve, 
a Szilassy-csatorna ÉK-i oldalán emelkedő alacsony 
homokháton, a szántásból újkó'kori, bronzkori és kelta 

390 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010 

cserepek gyűjthetó1<. A leló11elyet földút szeli ketté, DK
ró1 a szeméttelep, DNy-ró! a csatorna határolja. 

Kertek alja (KÖI-I 75101): Régóta tudott, hogy a 
község ÉK-i részén, a Szabadság utca mögötti kertekben, 
a Vasadi 2. főcsatornát D-i oldalról szegélyező alacsony 
homokháton folyamatosan csontokat, cserepeket és 
egyéb régiségeket hoz felszínre az eke. Ezen a területen 
szarmata kori település felszíni nyomai figyelhetők meg. 
A leló'hely területén szántott és gondozatlanul hagyott 
kertek egyaránt találhatók. 

Lajos-föld (KÖI-I 75097): A községtó1 ÉNy-ra, a te
metőtől kb. 200 m-re É-ra, a Vasadi 2. főcsatorna DNy-i 
oldalán, egy ÉNy-DK irányú alacsony homokháton a 
szántásban őskori, szarmata, középkori és újkori kerá
miatöredékek gy(íjthetó'k. A lelónelyet ÉK-ró1 a főcsa
torna, DK-ró1 egy tanya, míg DNy-ró!, Ny-ról akácossal 
szegélyezett földút határolja. 

Széles-Lapos-dűlő (KÖI-I 75099): A községtó1 É-ra, 
a monori bekötőút Ny-i oldalán található, a Vasadi 2. 
főcsatorna É-i oldalán emelkedő alacsony homokháton. 
A tanya mögötti szántásban, a távvezetékoszlop körül 
szarmata kerámiatöredékek gyűjthetó'k. 

5Lj8. Vaskút, lgali-főcsatornától K-re 
(KÖH 732ij9)  
(Bács-Kiskun megye) A 

TANKÓ KÁROLY 

A lelónely Vaskút ÉNy-i határában, az Igali-főcsatornától 
K-re, a Kovács-tanyától 200 m-re DK-re helyezkedik 
el egy ÉNy-DK-i irányú földháton. A Magyar-Horvát 
gázvezeték nyomvonalára eső HT-143 jelű lelónelyen 
2010. május 6-11 .  között a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat munkatársai több ütemben végeztek 
feltárást. A lehumuszolt 1377 m2-bó1 720 m2bizonyult 
régészetileg fedettnek. A sárgásbarna homokos altalajon 
19 objektum foltja rajzolódott ki a nyesés alkalmával, 
közülük 1 1  árokrészletnek, 7 gödörnek és 1 cölöphelynek 
bizonyult. A leletanyag alapján 9 objektum köthető a 
késő avar telephez; a többi objektumból lelet nem, vagy 
csak állatcsont és kőanyag került elő. A nyom vonalsza
kasz egész területére érvényes, hogy 10-20 méterenként 
kerültek elő a kerek vagy szabálytalan alakú vermek, ill. 
a tölcséresen és ívelten szűkülő falú, ívelt aljú, kerítő- és 
vízelvezető árkok. A 1 12+970 és 1 13+000 km-szelvények 
között egyetlen objektumfolt sem jelentkezett, majd 
a hiátus után DNy-ra ritkásan, de egy újabb gödör és 
néhány keskeny árok került elő. 

A kisebb-nagyobb méretű gödrök különféle funk
ciójú, kerek vagy hosszovális alakú, egyenesen vagy 
ívelten sz(íkülő falú, barna homokkal kevert humuszos 
betöltésű vermek voltak. Az egyikben a nyesési szinttó1 
kb. 20 cm-re egy összefüggő 30 cm vastagságú átégett, 
kormos réteget figyeltünk meg. Az állatcsontok mellett 
korongolt (hullámvonal díszítésű oldaltöredékek) és 
kézzel formált edénytöredékek kerültek elő. A feltárt 
kisebb-nagyobb árokszakaszok többsége egyenes vonalú, 

ÉNy-DK-i tájolású. Az ásatás jellegébó1 adódóan a feltárt 
részletek alapján az árkok nagyobb összefüggéseit nem 
láthatjuk világosan. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Pópity Richárd, Szabó Dénes tech
nikusok. 

BENEDEK ANDRÁS 

5Lj9. Vasszilvágy határa 
(Vas megye) Ő, B, L T, Ró, Kö 
A község rendezési tervéhez kapcsolódó örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítését megelőző terepbejárást 
végeztem 2010. március 28-án. 

Belső Rétszer (KÖI-I 73301): A község É-i határában, 
az Acsádra vezető 8637. jellí út mellett, attól K-re, a 
tsz-major É-i fasorától É-ra és a Hosszú-víz-patak Ny-i 
oldalán, annak meredek lankáján helyezkedik el. Ki
terjedése nagy, kb. 450x220 m, iránya É-D. Hosszúkás, 
ovális területen szóródott a leletanyag, ami nagyon 
intenzíven jelentkezett a szántásban. Sok, többségében 
nem jól határozható, jellegtelen őskori kerámiatöre
déket, valamint sok kelta kerámiaanyagot gyűjtöttem. 
Ezeken kívül több nagyobb őrló'kőtöredék, sok folyós 
és szivacsos szerkezetű vassalak és több nagyobb mész
kődarab feküdt a szántásban. A leletanyag ugyanolyan 
intenzív a patak mentén, mint a dombtetőn, vagy a műút 
közelében. A lelónely D-i vége nehezen volt meghatá
rozható a növényzeti fedettség miatt, de nem érte el a 
tsz-major határát. 

Csillag-irtás (KÖI-I 73293) : A község D-i, DK-i határá
ban, egy alacsony É-D irányú dombvonulat K-i, alig lejtő 
oldalán helyezkedik el. Dél feló1 sűrű, telepített erdő és 
gondozott akácos határolja. Kiterjedése kb. 360x150 m, 
iránya nagyjából É-D. Viszonylag keskeny, hosszúkásan 
elnyúló terület. A vastag növénytakaró miatt mindössze 
kevés és igen elaprózódott kerámiát sikerült gyűjteni. 
Ezek nagy része jellegtelen őskori darab, kevesebb a 
középkori kerámiatöredék. A leletanyag erősen kopott 
állapotban, nagy felületen elszórva került a felszínre. 

Kiköltő (KÖI-I 73295) : A község D-i határában, a már 
ismert Paperdő (KÖH 43149) lelónelytó1 K-re, ÉK-re, 
egy markáns vízmosás által határolt dombvonulat K-i 
teraszán terül el. Kiterjedése kb. 310x80 m. A keskeny, 
hosszúkásan elnyúló területró1 kevés és igen elaprózó
dott kerámiát sikerült gyűjteni. A leletek egy vízmosás, 
vagy hajdani vízfolyás lankás teraszán jelentkeztek, 
amely a község D-i határában, a Paperdő mellet fut 
bele a Hosszú-víz-patakba. A lelónely területén kevés, 
jellegtelen őskori kerámiatöredéket gyűjtöttem, igen 
elszórtan. 

Kiköltő, Alsó-telek (KÖI-I 73297) :  A község belterü
letének K-i határában, a Hosszú-víz-patak K-i markáns 
teraszának tetején fekszik. A lelőhelyet a kiépített 
dűlőutak nagyjából négyfelé osztják. Hosszában átfut 
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rajta egy gázvezeték is. Kiterjedése kb. 410x220 m, 
iránya ÉNy-DK. Széles, ovális területen szóródott a 
leletanyag. A lelónely centruma egy jól kivehető, kis 
átmérőjű magaslat. Ettó1 a ponttól a vízfolyás felé a 
leletek száma csökkent, ellenben épebbek, méretük 
nagyobb, kevésbé kopottak. Több helyen a leletanyag 
a mélyebb szántással újonnan érintett szürkésfekete 
rétegbó1 való, amit frissen bolygattak meg. A területen 
sok, többségében nem jól határozható, jellegtelen őskori 
kerámiatöredéket gyűjtöttem. 

Külső Rétszer (KÖH 73299): A község É-i határában, 
a Szombathely-Sopron vasútvonal, a Hosszú-víz-patak, 
az ÉNy-DK irányú gázvezeték nyomvonala és a belte
rület É-i határa által közrezárt, többhektárnyi területen 
helyezkedik el, a patakra lejtő, lankás dombvonulat Ny-i 
oldalán. Kiterjedése igen nagy, kb. 71Qx310 m, iránya 
ÉNy-DK. Széles, ovális területen szóródott az anyag, ami 
nagyon intenzíven jelentkezett a szántásban. A területen 
sok, többségében nem jól határozható, jellegtelen őskori 
kerámia töredéket, valamint jelentős számú késő bronz
kori és kelta kerámiaanyagot gy(íjtöttem. Ezenkívül 
több nagyobb őrlőkőtöredéket és kevés kovaszilánkot is 
leltem. A leletanyag ugyanolyan egyenletesen intenzív 
volt a patak mentén, mint a dombtetőn, a földút közelé
ben. A lelőhely DK-i vége nehezen volt meghatározható 
a növényzet miatt, de nem éri el a belterület határát. 

Rózsás-dűlő (KÖH 73307) :  A község Ny-i határában, 
a Rátka-patak K-i oldalán helyezkedik el egy megköze
lítőleg sík területen. Kiterjedése kb. 320x160 m, iránya 
ÉNy-DK. Hosszúkás, ovális területen szóródott a lelet
anyag, ami nagyon gyéren jelentkezett. Kevés jellegtelen 
őskori és némi római kori kerámiatöredéket gyűjtöttem. 

Temető mellett (KÖH 733 1 1) :  A község D-i határához 
közel, a műút K-i oldalán, a Hosszú-víz-pataktól Ny-ra, 
annak meredeken a patakra lejtő lankáján, a jelenleg 
használt új temetőtó1 D-re helyezkedik el. Kiterjedése 
kb. 160x60 m, iránya É-D. Hosszúkás, ovális területen 
szóródott a leletanyag, nagyon gyéren. Kevés jellegtelen 
őskori és némi római kori kerámiatöredéket leltem. 

Váti útra-dűlő (KÖH 73303) : A község D-i határában, 
a 8637. jelű úttól Ny-ra, az új tsz-telephelytó1 D-re, a te
lepülés D-i határárka mentén, az útról is jól érzékelhető 
magaslaton fekszik. Kiterjedése kb. 300x90 m, iránya 
ÉNy-DK. Hosszúkás, ovális területen nagyon gyéren 
szóródott a leletanyag. Kevés jellegtelen őskori és némi 
római kori kerámiatöredéket gyűjtöttem. 

550. Vasvár, domonkos kolostor 
(KÖH Li2805)  
(Vas megye) Kö 

lLON GÁBOR 

2010. júniusban és szeptemberben régészeti megfigye
lést és hozzá kapcsolódó feltárást végeztünk a kolostor 
belső udvarában. A tervezett szikkasztók, valamint a 
víz- és csapadékcsatornák nyomvonalán ásott árkokban 
számos szórványlelet, kerámia, csat, bronzt(í, kisebb 

ágyúgolyó és középkori ezüstérme került elő. Az udvar 
nagy részén az árkok a temetkezési szintet nem érték 
el, sírokat csak a középkori K-i kerengő belterületén 
tártunk fel. A temetkezések száma öttel emelkedett, 
így 2009-2010-bó1 összesen 94 sírt ismerünk a kolos
torkertből. 

A K-i szárnyba tervezett vizesblokk helyén, az A-
051-es helyiségben egy É-D irányú, kóbó1 és téglából 
felhúzott falat találtunk. Alapjai kibontásával az is 
valószínCívé vált, hogy a K-i szárny mai falai részben 
korábbi alapokra épültek. A fal melletti visszatöltött 
földbó1 faragott kőtöredéket emeltünk ki. A K-i szárny 
mai kerengőjében egy 19.  századi betöltési rétegekkel 
fedett jól megácsolt falépcső nyomait bontottuk ki, ami 
arra utal, hogy a kora újkorban a helyiséget pinceként 
hasznosították. 

Az udvarban a K-i szárny előtt, azzal párhuzamosan, 
és a középkori kerengő sarkával egy vonalban vegyes, 
kő-tégla falazatot találunk. Ezt követve kiderült, hogy 
a pár sor mélységben megmaradt, laza szerkezetű fal a 
kerengő K-i szárnyának külső fala. A ma álló kolostor
szárny előtt a középkori kerengőfal párját is megtaláltuk, 
így egyértelműen kiderült, hogy a kerengő K-i szárnya a 
középkor folyamán létezett és a mai udvarban található. 
Rábontottunk az udvar ÉK-i sarkában a 2009-ben már 
megtalált kerengősarokra és falát D-i irányban követve 
azt tapasztaltuk, hogy a masszív, vastag habarcsba épí
tett falat pár méter után lépcsőzetesen elbontották és 
némi hiátus után a már említett gyengébb szerkezet(í 
falalap jelzi a kerengő belső oldalának nyomvonalát. 

A D-i szárny előtt nem találtunk kerengőre utaló 
nyomokat, így feltételezhető, hogy a középkori falak 
a ma álló D-i szárnyon belül találhatóak. Erre utal az 
is, hogy 1 985-ben Hajmási Erika temetkezésre vagy 
temetkezésekre bukkant a D-i szárnyban. 

A Ny-i szárny esetében bizonyítani tudjuk, hogy a 
középkori kerengő a mai falakon belül van, mert lekövet
ve a templom előtt futó középkori falakat egyértelműen 
látszik, hogy azok befutnak a téglából épített barokk 
falak alá. Így a késő középkori kerengőró1 megtudtuk, 
hogy É-i és K-i szárnya az udvarban, a D-i feltehetően, 
a Ny-i biztosan a mai épületen belül van. 

A kolostoron belül, a barokk refektóriumban (A-
035-ös helyiség) egy késóbb elbontott, É-D irányú, 222 
cm hosszú barokk falat dokumentáltunk a kolostor D-i 
homlokzatán nyitott bejárat közelében. 

A kolostor hajdani udvarában, a belváros rehabi
litációja keretében rendezvénytér kialakítására került 
sor, melynek munkálatait szeptemberben kísértük 
figyelemmel. A telek K-i részén két, nagyjából É-D 
irányú, kóbó1 és téglából épített falszakasz került elő. 
A falak mellett és részben az egyik fal alatt lévő gö
dörbó1 13-14. századi, impozáns kerámiát bontottunk 
ki. Ez alapján valószínűsíthető, hogy a két, feltehetően 
összefüggő falszakasz legkorábban a késő középkor 
folyamán épült. A K-ró1 szomszédos Béri Balogh Ádám 
u. 2. sz. telken feltételezhető a középkori Szent Erzsébet 
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rotunda. A falakat egyelőre a körtemplomot körülfogó 
kerítésnek feltételezem. Ennek bizonyításához további 
kutatás szükséges. 

A terület DNy-i sarkában kialakított színpad helyé
nek markolásakor kerültek elő a 2-7. sz. objektumok. 
Ezek feltárása során kivételesen impozáns, 13-15. száza
di kerámiatöredékek mellett eló'került nagy mennyiségű, 
részben megmunkált állatcsont és a szerzetesek böjti 
táplálkozására utaló számos halpikkely és halcsont. 
Mindezek mellett napvilágra kerültek üvegedényekhez 
tartozó töredékek, kisebb vastárgyak, ipari tevékenység
re utaló salak és egy középkori ezüstérme is. 

A feltárással egy idóben a terület egy részén dísz
ki világításhoz fektettek villanykábeleket. Az ekkor 
megbolygatott három objektum - köztük egy kemence 
- melletti hányóból eló'került nagy mennyiségű, szintén 
13-14. századi leletanyagot összegylíjtöttük, a régészeti 
jelenségek helyét rögzítettük. 

Munkatársak: Simmer Lívia régész, Derdák Ferenc 
geodéta, Horváth András, Kolonits László, Kőszegi 
Ádám régésztechnikusok és Isztin Gyula régésztechni
kus-geodéta. 

5 5 1 .  Vatta, Telek-oldal-dűlő 
( KÖH 7 Li 6 1 5 )  

PAP ILDIKÓ KATALIN 

(Borsod-Abaúj Zemplén megye) U, R, B,  Sza 
A község D-i szélétó1 1 km-re D-re, Csincse községtó1 2 
km-re ÉNy-ra található a leló11ely. A Telek-oldal a Vatta 
és a Csincse közötti 3306. sz. összekötőút Ny-i oldalán 
a Csincse-patakig húzódó határrész, ahol egy ÉÉNy
DDK-i irányú hosszan elnyúló, magas dombvonulat 
húzódik a Csincse-patak széles, lapos völgye mentén. 
A lelóbely kissé még a patakvölgybe nyúlva, mintegy 
460 m hosszan húzódik Ny-K-i irányban a domb lejtőjén 
és platóján. 

A területen a Gelej- és a Csincse-patak medrének 
áthelyezését, vagyis új patakmeder kialakítását kíván
ták megvalósítani a meglévő bányaterület kiterjesztése 
érdekében. A leló11ely kutatását a BMMI megbízásából 
az Ásatárs Kft. végezte 2010. június 12.  és szeptember 
25. között. Mintegy 460-470 m hosszan 10-30 m széles 
nyomvonalat kutattunk. 

Az előzetes terepbejárás a lelóbely Ny-i végét nem 
tudta egyértelmííen lehatárolni a patakvölgy felől. 
A szondázás nyomán - a feltételezett határhoz képest - a 
lelóbely itteni végét Ny felé 40 m-rel távolabb határoz
tuk meg, ahol a Csincse-patak öntésiszapos talajú völgye 
kezdődött. Ebbe az áradmányos területbe - szintén a 
feltételezett lelőhelyhatárhoz képest - mintegy 110 m 
hosszan nyúlt be a kutatószonda. 

Összesen 282 objektumot dokumentáltunk, ame
lyek között neolit és rézkori gödörmaradványok, a kora 
rézkori tiszapolgári kultúra egy csontvázas temetkezése, 
a középső bronzkori füzesabonyi kultúra birituális te
metője, a késő bronzkori pilinyi kultúra településrészlete 

és egy szarmata kori épület szerepelnek. A terepbejárás 
során gyűjtött népvándorlás kori, Árpád-kori és késő 
középkori lelctanyaghoz nem sikerült régészeti objek
tumot kapcsolni. 

Az objektumok kb. 2/3-a a domb lejtőjén és platóján 
szórtan helyezkedett el, néhány kivételtó1 eltekintve a 
leéső bronzlwri pilinyi lmltúra településmaradványához 
tartoztak. E teleprészlet kisebb-nagyobb gödrökből, 
vermekbó1, kevés árokból, rendszertelenül elhelyezkedő 
cölöphelyekből tevődött össze. Az élelem-, majd hulla
déktároló gödrök kerek vagy ovális alakúak, egyenesen 
szííkülő vagy egyenesen bővülő falúak voltak, mélységük 
10 és 100 cm között változott. A telepobjektumok nagy 
területen, kisebb-nagyobb csoportokban helyezkedtek 
el. A leló11ely DK-i részén több, keskenyebb csatornát, 
ill. egy szögletes alaprajzú, K-i oldalán nyitott kerítő 
árkot is kibontottunk. 

Több gödörből került elő nagyobb mennyiségíí 
leletanyag, elsősorban kerámia. Ebbó1 pl. a behúzott 
vagy szögletesen levágott peremű tálak, bögrék, kan
nelúrás díszű, nagyméretlí tárolóedények töredékeit 
emelhetjük ki. Állatcsont viszonylag alacsony számban 
volt jelen a leletanyagban. A 62. gödörbó1, amely a leg
nagyobb mennyiségíí és legváltozatosabb összetételű 
kerámiaanyagot tartalmazta, egy ép agancs is felszín
re került. A megmunkált kőeszközök között őrlő- és 
dörzskövek, kovapattintékok, kovapengék említhetó'k 
meg. Több gödörben találtunk kúpos alakú, 8-25 cm 
magas hálónehezéket. Általános leletként említhetjük 
meg az edények oldal- vagy aljtöredékébó1 kialakított, 
kerek alakúra körbecsiszolt korongokat. A 141.  gödör 
felső rétegébó1 emberi combcsont töredéke került elő, 
azonban a gödörben további emberi maradványokat 
nem találtunk. 

A domb lábánál egykori vízfolyás medre húzódott. 
Ettó1 K-re, még a lejtő alján két nagyobb, szabálytalan 
alakú agyagnyerőgödröt találtunk. Az egyik bronzkori, a 
másik ennél korábbi (neolit/rézkor) lehet. Ez utóbbi K-i 
és Ny-i széléhez egy-egy kemencét építettek, amelyek 
felmenő fala és sütőfelülete rossz megtartású volt. 

A domboldal felső részén egy szarmata kori földbe 
mélyített épület maradványát is feltártuk, amelyben a 
szimmetrikus elrendezésíí, a tetőszerkezet alátámasz
tására szolgáló cölöphelyek mellett keskeny, 10-12 cm 
széles alapárkot bontottunk ki. Ez a ház oldalfala és az 
alja közötti részen, mintegy 4-5 cm mélyen mélyedt 
az altalajba. A ház betöltésébó1 a késő szarmata korra 
jellemző, szemcsés soványítású, vállán bekarcolt hullám
vonallal díszített bográcstöredékek és egyéb, korongolt 
szürke edénytöredékek kerültek elő. 

A lelőhely kétségkívül legizgalmasabb eleme a 
leözépső bronzlwrifüzesabonyi lmltúra birituális temető
je, amely a szelvény Ny-i végében helyezkedett el, 
valószínííleg még a Csincse-patak áradmányos terü
letéhez tartózó, de abból kissé kimagasodó, löszösebb 
kiemelkedésen. Ezt a térszínt K feló1 a fentebb említett 
egykori vízfolyás (ma száraz ér) medre határolta, ill. 
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választotta el a dombtól. Az ártér széle és a dombtető 
közötti szintkülönbség mintegy 6 m volt. Összességében 
30 m hosszú és 15 m széles (450 mi) területen kutattuk a 
füzesabonyi kultúra temetkező helyét. A temető Ny-i és 
K-i szélét az említett természetföldrajzi elemek jelentik. 
Északon és délen minden bizonnyal számolnunk kell a 
temető folytatásával. 

A temető szelvényrészének É-i sávjában, kb. 12x6 
m-es összefüggő humusztömböt hagytunk meg a tarló
szinttől kb. 20-30 cm mélységben, mivel ezen a szinten 
összefüggő edénytöredékek és nagyobb mennyiség(í 
patics látszott. Ezt a humusztömböt kézzel ástuk le az al
talajig. A humusztömb tanúfalra bontása során az ÉNy-i 
szektorban újabb edénykupacot bontottunk ki. A DNy-i 
szektor Ny-i szélén kb. egy ásónyom eltávolítása után 
jelentkezett a három sír 'csoportja' egymás közelében, 
amelyeket szintén edénytöredékek jeleztek. A tanúfala
kon jól láthatóan elkülönült egy felső, kb. 20 cm vastag 
sötétszürke, kevert, paticsos humuszos réteg, amely az 
összes objektumot felülrétegezte, és alatta különült csak 
el néhány bronzkori sír betöltése. 

A humusztömb leletanyaga, ill. a feltárt jelenségek 
alapján leszögezhetjük, hogy a füzesabonyi birituális 
temető területén a bronzkornál korábbi megtelepedés 
is bizonyítható. Erre utal az 53. számú jelenség, amelyet 
vonaldíszes (AVK) fazék, csőtalpas tálak tál- és talpré
sze, hombárok töredékei alkottak. A késő rézlwri péceli 
kultúra kerámiaanyaga több esetben felismerhető volt. 
Egyelőre kérdéses a kulturális hovatartozása hat cölöp
helynek, amelyek egy építmény/szerkezet összetartozó 
elemei lehetnek, és a humusztömb eltávolítása után az 
altalajban jelentkeztek. Nagyobb mennyiségíí, datáló 
értékű leletanyagot csak a 127. sz. kettős cölöplyuk tar
talmazott. A 86. sz. gödör anyagából egy oltárhoz vagy 
idolhoz, esetleg lábbal rendelkező edényhez tartozó 
töredéket emelünk ki két, négyzet átmetszetű, vaskos láb
bal. A humusztömb elbontásakor két szórvány bronztűt 
gyííjtöttünk. 

A lwra rézkori jelenlétnek (tiszapolgári kultúra) 
teljesen egyértelm(í és önállóan megfigyelt jelensége 
a 158. sz. csontvázas temetkezés (felnőtt nő), amely az 
É-i szelvényfal rábontásában a humusz alján folt nélkül 
jelentkezett. A rossz megtartású, töredezett állapotú, 
DNy-ÉK-i tájolású, háton fekvő csontváz lábai a jobb 
oldalra átfordított helyzetben helyezkedtek el. A karok 
is behajlított helyzetCíek, bár bolygatottak voltak. A sír 
mellékleteit a fej mellé, egymás mellé helyezett bögre 
és kisebb fazék vagy csupor típusú edény, a bal vállat 
hegyével szinte érintő csontár és a nyakcsigolyák alatt a 
felszedéskor talált kova penge alkották. A bögrét sávok
ban benyomott pontdíszítés borította. 

A temető területén 62 bronzkori sírt, ill. sírmarad
ványt tártunk fel. A hamvasztásos rítusú temetkezések 
közül egy urnasír és három szórt hamvasztásos rítusú sír 
kulturális hovatartozását a bronzkoron belül a kerámia 
elemzése után lehet pontosítani. A 39. sz. urnasírban 
csak a hamvakat tartalmazó edény alja maradt meg. 

A szórt hamvas rítusú sírok között három egymás 
mellett lévő, ezért feltehetően csoportot képező sír (75„ 
98., 101 .) mind rítusában, mind a sírkerámia jellegében, 
anyagában eltért a füzesabonyi kultúra szórt hamvas 
temetkezéseitó1. E sírokat magasan a humuszban, tö
redékes, ill. hiányos állapotban lévő edények jelezték, 
alattuk kb. arasznyi mélységben helyezkedett el a 
hamvak foltja, néhány centiméterre a sírgödör aljától. 
E sírok alakját a nyesett felszínbe sekélyen mélyedő 
gödöralj adta ki, a humuszban nem, vagy bizonytala
nul volt megfigyelhető a foltjuk. Az edények jobbára a 
csupor vagy fazék típust képviselik, esetenként széles 
szalagfüllel. Egy esetben fedőt is megfigyeltünk. A ke
rámia soványítása jórészt kavicsos volt. E sírok nagy 
valószínűséggel nem tartoznak a füzesabonyi kultúra 
birituális temetőjéhez. 

A füzesabonyi lmltúra sírjai a löszös-agyagos altalaj
ban jellemzően éles szélekkel váltak el. Több esetben 
csak az esőzések utáni nyesések során váltak észre
vehetővé a sírfoltok. A felület Ny-i, DNy-i végében a 
meghagyott, kb. 10-15 cm-es humusz kézi leásása után 
voltak láthatók a sírfoltok az altalajban. Az alapvetően 
magas talajvizű területen a sok eső miatt nem tudott 
elszivárogni a víz. Az 50 cm-nél mélyebb sírok feltá
rását, dokumentálását és felszedését csak folyamatos 
szivattyúzással tudtuk megoldani. A rendkívül heves 
esőzések nemcsak hátráltatták a munkatempót, hanem 
a megfigyelési lehetőségeket is korlátozták. 

A birituális temető közel 450 m2-nyi keskeny feltárt 
szelvénye alapján a temető szerkezete csak hozzávetőle
gesen határozható meg. Eszerint a síroknak inkább közel 
É-D-i irányú sorokba való elrendeződése sejthető, ami 
azonban nem szabályos rendszer, az egyes soroknak 
látszó egységek között voltak kilógó, nem a vonalba 
illeszkedő sírgödrök is. A 'sorokon' belül több esetben 
elkülönülőnek tűnt 3-4 temetkezés. Ezeket tisztán kor
hasztásos rítusú sírok alkották, vagy szimbolikus sírral 
voltak együtt. A felnőtt sírok mellett csecsemő-, ill. 
gyermeksír is volt ezekben a feltehetően összetartozó 
(családi?) egységekben. Emellett határozottan el lehetett 
különíteni több ún. sírpárt, amelyek szorosan egymás 
mellett lévő, eltérő fektetésű, tehát eltérő nemű sze
mélyek sírhelyei voltak, és akikró1 joggal gondolhatjuk, 
hogy életükben is párt alkottak. 

A 62 sírból 40 korhasztásos, 6 szórt hamvasztásos 
rítusú volt. Egy sírban csak az egyik végtag hosszú
csontjának darabjai maradtak meg egy ráásott gödör 
bolygatása miatt. Hét ún. szimbolikus sírban sem ham
vakat, sem embercsontot nem találtunk, csupán 1-4 
kerámiamellékletet. 

A birituális temető korhasztásos rítusú sírjai között 
fó1eg felnőttek, kevesebb eltérő korú gyermek, továbbá 
csecsemó'k, ill. újszülöttek voltak. A csontvázak általában 
jó megtartásúak. E leló'hely temetőjére is vonatkozhat 
a füzesabonyi kultúra szigorú temetkezési rendje, mi
szerint a nőket és férfiakat ellentétes oldalukra és fejjel 
ellenkező irányba temették el (esetünkben a férfiakat 
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jobb oldalukra fejjel Ny felé, a nőket bal oldalukra fejjel 
K felP.). A mellékletadás alapján a két nemet nem lehe
tett elkülöníteni. A sírok tájolása eltér a füzesabonyi 
temetőkben inkább szokásos É-D vagy D-É iránytól, 
nálunk Ny-K/K-Ny, ill. ettől többé-kevésbé eltérő 
ÉNy-DK/DK-ÉNy tájolás a jellemző. A temetőn belüli 
egyik 'egység' sírjai, különösen a 224. nó'i sír tájolása tért 
el leginkább a Ny-K-i föiránytól. 

A sírgödrök lekerekített sarkú téglalap alakúak 
függó1eges fallal, aljuk nehezen volt megfigyelhető a 
sáros talajvízben. Néhány esetben a sírgödör aljának 
összeszűkülése, padkás kiképzése utalhat az egykori 
koporsóra. Koporsómaradványt azonban az ismerte
tett körülmények között nem lehetett megfigyelni. 
A felnőttek, ill. a gyermekek sírgödrei között is voltak 
egymástól eltérő méretűek és mélységlíek. A sekélyebb 
sírok alja nem érte el a kb. 50 cm mélységben jelentkező 
talajvízszintet. A csecsemősírok között a 82. sz. a nyesési 
szinten látszott, ugyanakkor a 10. sz. sírban már 55-57 
cm-es mélységet mértünk. 

Gyakorlatilag minden sírgödör oldalán érzékelhető 
volt egy sötétsárga, kemény, a betöltéstó1 jól elváló, ta
pasztásnak látszó felület. Sok esetben, fó1eg a sekélyebb 
sírgödrökben ez a felszín szürke, jóval keményebb, va
lóban tapasztásként leírható jelenség. Egy-két sír alján 
a szürke réteg felett dokumentáltunk 2-3 cm vastag, 
sötétebb sárga tapasztásszerlí réteget. A sírok között a 
felület több pontján észrevettünk egy lejárt réteghez 
hasonló, kemény szintet a humusz alatt, amit ebben 
az esetben természetes jelenségnek, szikesedésnek(?) 
kell tartanunk. 

A korhasztásos rítusú sírokban az elhunytakat 
zsugorítva temették el. Több esetben a felsőtest és 
a medence háton fekvő helyzetíí, a végtagok voltak 
valamelyik oldalra átfordítva. Nem jellemző a lábak 
magasra, a könyökhöz való felhúzása. A behajlított karok 
helyzete eltérő, a kézfejek lehettek az arc előtt, ritkán a 
fej alatt. Előfordult, hogy a két alkar szinte egy vonalban 
helyezkedett el. Általában a karok hegyes szögben vagy 
derékszögben voltak behajlítva, egy esetben az egyik kar 
nyújtott, másik az archoz húzott volt. 

Többes temetkezés két esetben fordult elő. Egy 
négyzet alakú sírgödörben azonos tájolással és fekte
téssel két, különböző korú kisgyermek vázát találtuk a 
domb alján lévő, K-i patakmeder közelében. Míg a másik 
kettős gyermektemetkezés a patakmeder túlsó oldalán 
volt kb. 20-22 m-re. Itt a gyermekek fejjel ellentétes 
irányban feküdtek, valószín(íleg különböző neműek 
voltak. Utóbbi sírok elkülönülése a temetőtől még 
magyarázatra vár. E két esetben felmerül a gyermekek 
egymással való rokonsága. 

A korhasztásos rítusú sírok között négy esetben szán
dékos sírrablás nyomait tapasztaltuk, ami nem szokatlan 
a füzesabonyi kultúra temetó'iben. Az egyik sírpár férfi
sírját ( 1 1  íl.) tP.ljP.sP.n feldúlták, a csontokat és az edénye
ket szétdobálták. Ugyanebben a sírsorban, talán ehhez az 
'egységhez' tartozó másik sírt is szinte teljesen feldúlták. 

Mivel az egyik lábszár a sír Ny-i végében a ráhelyezett 
tállal, benne bögrével, mellette korsóval eredeti helyén 
maradt, nó'i sírra következtethetünk. További korsója 
inkább másodlagos helyzetű. Mivel ez az egyik szélső sír 
az É-i rábontásban, nem tárhattuk fel az esetleg mellette 
lévő párját. Mindkét sírban csak kerámiamellékletek 
maradtak meg. A 110. sír déli szomszédságában lévő, 
97. sz. arany hajkarikás gyermek megmagyarázhatja a 
közeli felnőtt sírok kifosztását, amelyekben valószínűleg 
gazdagabb fémmelléklet vagy más, a közösség számára 
értéket hordozó tárgy rejtőzhetett. A 110. sír párjának 
nevezhető 125.,  női sír azonban érintetlen maradt, 
amelynek mellékletei három bronztű, talán nyaklánc 
díszeit képező kevés gyöngy és bronzspirál, valamint egy 
edény. Szintén az É-i rábontás területén tártuk fel a 253. 
sírt, amely részleges bolygatás áldozata lett. Itt ugyanis a 
lábcsontok a helyükön maradtak hurkos végű fűzőt(ível 
a jobb combcsont mellett és egy bögrével a lábfej feló1i 
gödörrészen. A test többi részébó1 és egy másik edénybó1 
csak darabok maradtak meg. A temető feltárt DK-i szélső 
tagja a 225. sz., fektetése alapján férfisír, a 2-3. sírpár 
déli szomszédságában. Az elhunyt fejét, felsőtestét és 
medencéjét érintette a bolygatás, ami még a test teljes 
bomlása előtt történhetett. A medence előtt csoportosuló 
edények eredeti helyzete kérdéses. 

A korhasztásos rítusú temetkezések leletanyagában 
a kerámiaedények mellékelése jellemző, fémtárgy kevés 
sírban volt. (Az illusztrációt lásd a hátsó borítón!) Egyet
len aranytárgy, egy arany hajkarika a 97. sz. gyermeksír 
koponyájának jobb oldalán került felszínre: csónak 
alakú, tömör hajkarika. E sír többi mellékletét edények 
alkották: a tál részben fedte a medencctájékot. Két korsó 
a combok és a lábszárak között állt, egy kis bögre pedig 
a lábfejek környezetében feküdt. 

A bronzokat gömbös és kúpos fejű tűk, hurkos fejlí 
fűzőtűk és egy vissza pödrött szélű, lapát fejíí tű képvi
selik, amelyek azonban nem viseleti helyzetben voltak, 
hanem feltehetően halotti leplet rögzítettek. Tlí 1 1  
sírban fordult elő, számuk 1-3, általában a fej körül (a 
koponya mögött, a koponyatető mellett vagy részben az 
arcon), a karcsontok környezetében, egy esetben azokra 
meró1egesen a kézfejek vonalában, továbbá a combcson
toknál vagy a medence mögött. Három tűt tartalmazott 
három sír. Felnőtt és gyermek-, ill. csecsemősírokban 
egyaránt találkozunk ezzel a tárgytípussal, a gyerekek 
mellett egy, a felnőttek mellett 2-3 darabot tártunk 
fel. A kúpos fej(í tlík feje, nyaka, szára is rovátkolással, 
körbefutó vonalkötegekkel, háromszögekkel díszített, 
fejük üreges (nem tömör), száruk nincsen átfúrva. A t(ík 
környezetében (általában a felszedéskor) néhány kisebb 
bronz spiráldarab és gömb alakú gyöngy került elő, 1-2 
esetben apró borostyángyönggyel együtt. 

Az edények száma 1-6 között váltakozott, kevés 
volt az 5-6 edényt tartalmazó temetkezés. Az edények 
jellemzően az alsó lábszárak környezetében; a láb
szárcsontokon, akár a térdhajlatban vagy a lábfejeken 
(fó1eg a tálak), és/vagy a medence, ill. hastájék előtt, és/ 
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vagy a fej mellett helyezkedtek el. A fejnél (a koponya 
mellett vagy a nyak mögött) általában egy edény állt. 
A behajlított alkarcsontokra támasztva vagy fektetve 
is találkoztunk 1-2 korsóval, ill. bögrével. Ha egyetlen 
edény került a sírba, az inkább bögre vagy korsó volt, 
melyet a fej mellé vagy az alsó lábszár, lábfejek környe
zetébe tettek. A 224. sz. sírban a mély, tagolt peremű 
dísztálat díszített, hegyes bütykös aljával az ÉNy-i rövid 
oldalnak támasztották, az oldalára állítva. A 130. sírban 
a tál az alkarokon feküdt. A 2. sírban a száj előtti részen 
egy edénytöredéket dokumentáltunk. Kérdés, hogy ez 
párhuzamba állítható-e azzal a Polgár környéki temetők
ben megfigyelt jelenséggel, miszerint a halott arca alá 
edénytöredéket tettek. 

Jellemző edénykombinációk a tál-korsó-bögre; 
tál és egy-két, esetleg eltérő méretű korsó vagy bögre; 
tál-1-2 bögre-1-2 korsó (a kis edények számának variá
lásával); korsó-bögre; két méretében eltérő korsó vagy 
bögre. A tálban, több esetben találtunk bögrét vagy kis 
korsót. A leggazdagabb, pontosabban a legösszetettebb 
mellékletű sír a 1 1 1 .  sz., fektetése alapján férfisír, 
amelyben a fej mögött közvetlenül egy nagyobb füles 
bögre/csupor, a könyökrész és a medence között korsó 
és csésze, a lábfejek mellett 1-1  ugyanolyan típusú, 
töredezett állapotú nagyobb korsó, valamint az alsó 
lábszárak és a sírgödör széle között egy dísztál lefelé 
fordítva helyezkedett el. A három t(íbó1 kettő az alsó 
lábszárak között és a harmadik az említett csésze alá 
nyúlva feküdt. 

A sírkerámia sötétszürke, ritkán szürke, fényezett, 
túlnyomórészt magas fényű, gondosan elkészített, 
kiváló minőségű. Ez a hamvasztásos sírok anyagára is 
vonatkozik. Az edénytípusok közül a különböző méretű, 
körárkolt bütykös dísztálaknak változatos díszítése 
van. Előfordul, hogy a 4 motívumcsoportba rendezett, 
egyszeres vagy kettős körárkolású bütykök között to
vábbi körárkolt bütyökdíszek vannak. Az árkolásokat 
vonaldíszek keretezik, a tálakon karcolt létradíszek is 
megfigyelhetők vagy félköríves árkoláskötegek ötágú 
csillag alakban. Az egész sírkerámiában 3-4 darab nem 
behúzott peremű típusú tál van. A korsók és bögrék típu
sában a hengeres és a tölcséres nyak egyaránt előfordul, 
amelyekhez eltérő mértékben kihajló perem, néhány
szor vízszintesen kihajló perem kapcsolódik. A has alap
vetően nyomott gömbös, sokszor már bikónikus hatású. 
Kevés gömbölyded hasú kis edény került elő. A has és 
a nyak találkozása besimított sávval vagy vonaldísszel 
hangsúlyozott, egy esetben nincs meg ez a tagolás. E 
kisedények hasának felső része van díszítve leginkább, 
fó1eg turbántekerccsel, egyenesen körbefutó árkolással, 
kannelúrával vagy ehhez hasonló rövid, keskenyebb 
árkolással, kötegekben. A turbántekercset sokszor 
rovátkolt bordák, sima bordák vagy bekarcolt vonalak 
kísérik. A korsók hasélén ritkán bütykök is megfigyel
hetó'k, egy-két esetben ovális alakú mezó'k osztják meg a 
törésvonalat, melyhez spiráldísz kapcsolódik. A korsók 
és bögrék alja túlnyomórészt benyomott, omphalosos, 

néhány esetben alacsony talprészük van. Kisebb, fazék 
típusú, fületlen vagy füles edénybó1 (csuporból) csak 
néhány darabot számlálhatunk össze. A hamvasztásos 
rítusú sírokban fazék vagy urna típussal is találkozunk. 
(Lásd a borító belső oldalát!) 

A szórt hamvas sírok inkább kerekded-ovális ala
kúak vagy négyzetes alaprajzúak, de kisebb méretűek 
és viszonylag sekélyek. Kivételt képez egy füzesabonyi 
temetkezés, amelyben viszonylag mély, téglalap alakú, a 
csontvázas sírokra jellemző sírgödörben két csoportban 
helyezkedtek el az edények. A sírgödör DNy-i sarkában 
egy korsó és bögre vagy csupor, míg a sír K-i felének 
középvonalában 3 korsó és egy behúzott peremű tál 
töredékes állapotban feküdt, szinte beborítva a kis 
mennyiségű hamvakat. A szórt hamvas sírok a fen
tebb említett, a temető Ny-i szélének közelében lévő 
(feltehetően nem füzesabonyi) csoporton kívül nem 
csoportosultak máshol, a temető területén elszórtan 
helyezkedtek el. Fémmcllékletet nem találtunk a ham
vasztásos sírokban, csak kerámiát. Három sírban 6-7 
edénnyel is találkoztunk, sokszor 2 vagy 3 bögrét egymás 
szájába állítottak, vagy a nagyobb edény hasába kisebbet 
helyeztek el. A 6. és 36. sz. sírok edényegyüttesében 
urna, ill. fazék típusú edény is volt, díszítésük: körbefutó 
besimított vagy bemélyített kötegek, apró kerek árkolt 
bütykök, sraffozott bekarcolt háromszögek. E három sír 
kerámiájában hatvani elemek mutathatók ki, ilyen pl. a 
széles szalagfül bajuszdísze, bütykökkel tagolt peremű 
bögrék. Az 55. sz. sírban a hamvak nagyobb foltja és 
egy kis korsó maradt in situ, a DK-i sarokból egy urna/ 
fazék már összetöredezett állapotú darabjait szedték ki 
a humusztömb bontása során. 

A szimbolikus sírok alapvetően kisméretű, lekere
kített sarkú téglalap alaprajzú, ívelődő aljú, viszonylag 
sekély sírgödrök, amelyek közül a 69., 79. és 105. sz. sír 
egy korsót vagy bögrét tartalmazott. A 19. sz. sír közép
vonalában kisebb behúzott peremű füles tál, benne kis 
bögre, egy talpgyűrű és egy korsó sorakozott. A 123. sz. 
sír egyik végén kis csupor és egy téglatest alakú edény
ke, a gödör másik végén egy korsó feküdt, a közöttük 
lévő üres rész lehetett a halott maradványának jelképes 
helye. A 95. sz. sír nagyméretű, viszonylag mély, kor
hasztásos rítusra utaló sírgödrének kb. középvonalában 
az előzó11öz hasonló módon helyezkedtek el az edények, 
vagyis a középen üresen lévő rész K-i felén egy behúzott 
peremű tálat, Ny-i felére korsót, bögrét és kis csuprot 
helyeztek. Lehetséges, hogy a bontási anyagban lévő 
1-2 csont csecsemő vázából származik. A szimbolikus 
sírokhoz tartozhat a 35. sz. objektum is, amelyben egy 
kocsimodellhez hasonló, téglatest alakú edényke töre
déke, néhány edénytöredék és egy állatcsont volt. 

Ebben a kategóriában a 16. sz. sír a legérdekesebb, 
amely számos kérdést vet fel. Egy valószínűleg ke
rekded, viszonylag mély (75 cm) gödör alján 3 edény 
volt egymáshoz borítva egy kupacban (egy kisehh és 
egy nagyobb füles bögre és egy kihajló peremű, éles 
törésvonalú, alja felé szűkülő tál). A tál földjébó1 a res-
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taurálás során került elő a 4. edény, egy bögre. Eleve a 
meghatározása is kérdéses ennek az edényegyüttesnek, 
amit szimbolikus sírnak is nevezhetnénk, mert emberi 
maradványokat nem tartalmazott. Ugyanakkor az edé
nyek ilyen jellegCí kupacolását máshol nem tapasztaltuk 
a temetóben. A másik kérdés a vele egybeásott 130. sz. 
korhasztásos rítusú sírral való idó'beli helyzete. Ugyanis 
a két objektum egyetlen téglalap alakú foltként jelentke
zett. Köztük sem a foltban, sem a metszetben semmilyen 
elválást nem tapasztaltunk a visszatöltött betöltésben. 
Az egyidóben való elföldelés szokatlannak tCínik. Az 
edények utólagos elhelyezése (a füles edénykékben 
itallal?) elképzelhető. A kérdés megválaszolása, a sírok 
datálása a kerámia elemzésével lehetséges. 

A temetóben kettő sírmaradvány rítusa kérdéses. 
A temető egyes sírjainak a füzesabonyi kultúrán 

belüli datálása a feldolgozás során lesz finomítható. 
Összességében a kultúra kifejlett, klasszikus periódu
sára keltezhetjük a temetőt, amit a késői, ún. bodrog
szerdahelyi fázisban is használtak. E késői fázisra jel
lemző kerámiajegyek pl. a füllel szemközti peremrész 
magasabbra húzott (és ez a „kiöntőszerű" rész a perem 
alatt díszített is); a korsók nyakát sűrű körkörös árkolás, 
bemélyítés borítja (ehhez beböködés vagy rovátkolás 
társul); más karcolt díszítés a korsónyakon; a korsók 
és bögrék szalagfüle tagolt, ill. a magasra húzott fül 
'ansa lunata' kialakítású; a fényezett felület durvított 
sávval váltakozik; talpgylírűs korsók. A turbánteker
cses díszű bögrék és korsók esetében a turbántekercs 
éleit a kultúra klasszikus periódusának végén rovátkolt 
bordaszerűen alakították ki, ez a díszítésmód a késői 
fázisban bontakozott ki. A dísztálak körárkolt bütykei 
is hegyesebbé váltak. A vattai 3. leló'helyen a behúzott 
peremű tálak változatos díszítésűek, köztük a lekere
kítettebb és a hegyes körárkolt bütykök egyaránt elő
fordulnak, de girland motívummal nem találkozunk. 
A kannelúradíszes, nem hegyes bütykös díszű korsók 
és bögrék ugyanakkor a kultúra korai periódusának 
jellemzői. A kerámiaanyagban felfedezhető hatvani 
jelleg(í elemek adják a leletanyag figyelemre méltó 
elemeit. 

A kronológia problematikájához tartoznak a részben 
a sírok közötti, másrészt pedig a temető sírjai és más 
telepobjektumok közötti szuperpozíciók, amelyeknek 
a temető belső időrendjének kidolgozásában lesz sze
repük. A szuperpozíciók arra is rávilágítanak, hogy 
a temető területén a bronzkor késóbbi időszakában 
(esetleg még a füzesabonyi kultúra idején?) létesültek 
telepobjektumok. E telepobjektumok korának megálla
pítása a feldolgozás során várható. 

A füzesabonyi kultúra birituális temetője a Csincse
pataktól Ny-ra emelkedő ún. Test-halom (KÖH 59490) 
teli település egyik temetője lehetett. 

Munkatársak: Gulyás Gyöngyi régész, Móricz Ró
bert, K iefr�r Gáhor, Vi ncze Gabriella, Gémesi Tamás, 
Barta Gábor technikusok (Ásatárs Kft.). 

SOMOGYI KRISZTINA 

552.  Vác, Csörögi-rét 
(KÖH 1 2 1 00) 
(Pest megye) Á 
A Budapest-Vác vasútvonal korszerűsítése miatt szük
ségessé vált terepbejárást 2010. június 22-25. között 
végeztem. A vasútvonal mellékének közel 40 km hosszú 
szakaszán csupán 4,2 km-nyi nyomvonalszakaszt tud
tam bejárni. A nyomvonal mentén adattári adatokból 
előzetesen ismert 16 leló'helybó1 csupán kettőt sikerült 
leletanyaggal a terepen is azonosítani. A Csörögi-rét 
leló11ely valamivel nagyobbnak bizonyult, rajta kevés 
Árpád-kori töredék került elő. 

553 .  Vác, Káptalan utca 1 ii .  
(KÖH 1 2200) 
(Pest megye) Kö, Kk 

FEKETE CSANÁD 

2010. április 19. és június 29. közt folytattuk a 3214/1 
hrsz.-ú telken a beruházást megelőző régészeti feltárást. 
2009-ben feltártuk a telek ÉK-i részét, a középkori pincét, 
a pinceboltozat fölötti telekrészt és egy kisebb felületet 
a pincétó1 D-re. 

2010-ben a telek utcafront feló1i oldalán öt szelvényt 
bontottunk. A telek utcafront feló1i végének Ny-i szélét 
statikai okok miatt nem tudtuk régészeti módszerekkel 
vizsgálni, mert közvetlenül a telekhatáron húzódott a 
szomszédos lakóház vályogtéglából rakott fala. A megha
gyott biztonsági sáv itt 3 m széles volt. Egyetlen ponton, 
a tavaly részben már kutatott 13-14. századi faház (H6 
objektum) maradványai fölötti részen közelítettük meg 
a telekhatárt mintegy 1,5 méternyire. A K-i oldalon 
szelvényeinket a telekhatárig terjeszthettük ki. 

Az „I" szelvény területére esett az építkezés gép
jármű-forgalmához kialakított rámpa nagyobb része. 
A rézsű elszedése után csak az altalaj szintjén tudtunk 
magunknak egy kb. 6x8 m alapterületű munkafelületet 
kialakítani. A fölötte található rétegek és beásások az 
építkezés során elpusztultak. A felület nyesése után 7 
gödör foltja rajzolódott ki. Datálásuk 13-16. sz., csak 
egy szemetesgödör volt a 18-19. századra keltezhető. 

A „J" és „K" szelvényekben az utca jelenlegi szint
jéhez képest kb. 100 cm-es mélységben tudtuk nyesés 
után elkülöníteni a különböző beásásokat; e fölött az 
újkori-jelenkori bolygatások miatt a talaj rendkívül 
kevert volt. A „]" szelvény területén nem kerültek elő 
kőépítmények. A felület nagy részét a 16-17. századi 
szemetesgödrök foglalták el. A J4 gödör átnyúlt a szom
szédos L szelvénybe is. Pénzzel keltezhető a 13-14. 
századra az amorf, teknőszerű beásás, amelynek betöl
tésébó1 nagy mennyiség(í apróra tört fehér és vörös 
kerámiatöredéket bontottunk ki. 

A feltárás legkorábbi objektuma egy egyenes falú, 
lekerekített sarkú, szabályos téglalap alakú, igen nagy
méret(í beásás volt, amely egy földbe mélyített építmény 
alja lehetett. Statikai okokból csak a D-i és K-i felét 
bonthattuk ki. Hasonló kivitelű és funkciójú volt egy 
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másik objektum, amely nemcsak a „]" és „K", hanem az 
„L" és „M" szelvények területére is kiterjedt. Ez utóbbi 
betöltésének csak a legalját dokumentálhattuk, felső 
részét késóbbi beásások bolygatták. Oldalfalai mentén 
körben végig megfigyelhető volt egy árokszerű beásás, 
melynek betöltése sötétebb barna talajjal keveredett. Ez 
a beásás az építmény agyagos járószintjével egy szinten 
jelentkezett. A járószint színében és anyagában nem vált 
el a felette levő betöltéstó1, de annál jóval keményebb 
volt. A járószintbe taposva egy pénzérmét is találtunk. 
További leletanyaga: 13 .  századi fazéktöredékek, üveg
töredék, kevés állatcsont. A „K" szelvény legtöbb ob
jektuma a 15-16. századokra keltezhető. Egy beásásból 
több öntőtégely töredéke is eló'került. 

A „K" szelvény D-i fala a telek utcafront felőli 
lezárása. A telek Ny-i széle statikai okokból nem volt 
bontható, ezért a metszctfal is 4 m-rel a telek széle előtt 
ér véget. A fal legfelső részén újkori és jelenkori sóderes, 
kavicsos és szürke agyagos járószintek láthatók. Az utca 
jelenlegi szintjéhez képest mintegy 60-80 cm-es mély
ségben a barokk kori falazathoz köthető, kavicsos építési 
szint húzódik. Alatta a rendkívül intenzív használatra 
utaló 1-1,5 m vastag, 14-17. századi feltöltés látható. 
A 16-17. századi réteg 30-40 cm vastag, szürke, hamus, 
koromszemcsés. Alatta a 15-16. századhoz legalább két, 
kormos-paticsos pusztulási réteg köthető, ennek legalján 
látható a 14. századi K21 sütőkemence metszete. Ez 
alatt húzódik 40-50 cm vastagon a viszonylag homogén, 
barna, homokos, 13-14. századi feltöltés, ebben kerültek 
elő a K25 és K26 objektumok. Belső járószintek ezen a 
metszeten nem voltak megfigyelhetó1<. 

Az „L" szelvény kisebb részét és az „M" szelvénynek 
csaknem teljes területét egyetlen objektum beásása fog
lalta el. Alján, az „M" szelvény DNy-i részén, mintegy 
340 cm-es mélységben vált el a kemény, szürkésbarna, 
agyagos járószint, melyre három lépcsőfok tartott. A lép
csőfokok szélein feltárt két falsíkból és a lépcsőfokokból 
ítélve itt valamikor egy pince helyezkedett el, az általunk 
bontott beásás pedig eredetileg a pincegádor lehetett. 
A pince a jelenlegi utca alatt folytatódhat, amelynek 
szintje a korábbiakban többször is megsüllyedt. A já
rószintró1 14-15. századi cserepek kerültek elő; a pince 
tehát középkori lehetett és kb. a 16. századig használ
hatták. Ekkor felhagyták, és a mintegy 3 m-es beásás 
elkezdett feltöltődni. A vastag feltöltődés leletanyaga 
meglehetősen egységes: legnagyobb részt 16-17. századi 
kerámiából tevődik össze. A 16. századi rétegben, az „L" 
szelvény ÉNy-i sarkában női fejet ábrázoló terrakotta 
kisplasztikát találtunk. 

Amikor az objektum félig feltelt, akkor építettek 
egy kályhát egy olyan lakóépítmény részeként, melynek 
nem maradt ránk más nyoma. Teljes betemetődése után 
a 1 6. vagy a 17.  században épült meg a sárga agyagba 
rakott, téglákkal vegyesen falazott kőfal, amelynek 
csonkja a szelvény DNy-i sarkában 40 cm-es mélységben 
jelent meg. Jellegében teljesen azonos a tavalyi év során 
a „I-I" szelvényben megfigyelt kőfallal, amelyet a 16. 

századra kelteztünk. A falazatban néhány tégla töredék 
is látható volt. A fal alját kb. 110  cm-es mélységhen 
találtuk meg. 

Munkatársak: Kecskés Anita régész; Bíró István, 
Kóka István ásatási technikusok, Érdi Benedek geodéta. 

55Li. Vác, Köztársaság utca 1 9. 
(KÖH 1 2 1 72 )  
(Pest megye) Kk 

RÁCZ TIBOR ÁKOS 

A 3081 hrsz.-ú ingatlanon raktárakat, kiállítóhelyisé
geket kívántak létrehozni, ami előtt próbafeltárást vé
geztünk 2010 szeptemberében. A beruházási területen 
egy 2x17 m, valamint két 2x2 m alapterületű szelvényt 
nyitottunk. A kis felületű szondák az álló épületek alap
jainak vizsgálatára irányultak. A 34 m2 alapterület(í szel
vényt a majdani épületek helyére jelöltük ki. Betöltését 
150-160 cm-es mélységig munkagéppel távolítottuk el. 
Szelvényfalunk az egyik oldalon teljes egészében egybe
esett egy 19. századi építmény felmenő falával. Ennek 
két főfala és két osztófala meró1egesen elhelyezkedve 
szintén megjelent a szelvényben. Betöltésében 19-20. 
századi leleteket találtunk. 150 cm-es mélységben értük 
el az épület élükre rakott téglákból kirakott padozatát. 
Valamivel magasabban, az épületen kívül előkerült a 
19.  századi járószint is. 

A téglapadozat alatt, még további 100-150 cm-es 
mélységben kerültek elő a telek középkori-késő közép
kori rétegsorai. A legmarkánsabban jelentkező rétegek: 

1 .  A téglasor alatt 30-40 cm vastagon kevés kavics
csal és sok koromszemcsével kevert, sötét barnásszürke, 
agyagos talaj (16-17. századi leletekkel). 

2. Alatta 20-50 cm vastagon kavicsos-sóderes, 
szürke, agyagos talaj, benne kemény, sárga agyagos 
járószintek (16. századi leletekkel). 

3. Alatta 30-50 cm vastagon paticsos omladékkal 
kevert, sárga agyagszemcsés, hamus, koromszemcsés, 
barnásszürke, agyagos talaj (15. századi leletekkel). 

4. Alatta letaposott, sárga járószint, a szintró1 induló 
beásásokkal (14-15. századi leletekkel). 

5. Alatta homogén, sötétbarna, homokos talaj (14. 
századi leletekkel). 

A homogén, sötétbarna, homokos feltöltésbe né
hány gödör mellett egy cölöpvázas építmény sorba 
rendeződő cölöphelyei mélyedtek bele, 15 .  századi 
kerámiaa n yaggal. 

A szelvény D-i végében egy 13-14. században hasz
nált, téglalap alakú, igen nagyméretű, földbe mélyített 
építmény maradványait tártuk fel. Betöltése faszén/ 
koromszemcsékkel, sárga agyagfoltokkal erősen kevert, 
világosszürke, agyagos talaj, legalján barna, homokos, 
koromszemcsés talaj. A beásás alját 4 m-es mélységben 
értük el; itt már a sárga, homokos altalaj jelentkezett. 
Az építménynek egyik oldalát, lekerekített sarkát és eey 
cölöphelyét találtuk meg. Padlója nem volt, járószintje 
alig volt érzékelhető. Betöltésébó1 pénz, üvegtöredé-
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kek, fémek (kulcs, vas- és bronztöredékek), állatcsont, 
valamint fazekak, korsók, tálak töredékei kerültek elő. 

A késő középkori rétegekből szintén jelentős 
mennyiségű kerámia (fazék-, palack-, szilketöredékek, 
kályhaszemek), állatcsont, fémlelet (bronzedény töre
déke, gyűszű) és néhány pénz származott. 

A leletanyagot a váci Tragor Ignác Múzeumban 
helyeztük el. 

Munkatársak: Bíró István, Hostyinszky Attila, Kóka 
István technikusok; Érdi Benedek geodéta; Zay Orsolya, 
Rákóczi Gergely régészhallgatók (ELTE). 

RÁCZ TIBOR ÁKOS - KECSKÉS ANITA 

555.  Vác, Német város 
(MRT Xll l/2 k. 3 1 /3 lh„ KÖH 1 2066) 
(Pest megye) Kö 
Vác város központjában a „Fő utca - Fő tér" program II. 
ütemének kivitelezési munkálatai során több helyszínen 
is végrehajtották a régi közművezetékek cseréjét. Az 
új vezetékek szinte kivétel nélkül a régi nyomvonalra 
kerültek. A 60-70 cm széles, nehezen hozzáférhető 
árkokban bolygatatlan régészeti jelenségeket ritkán ta
láltunk, a legtöbb esetben csak a rétegsorokat dokumen
tálhattunk az árkok megtisztított oldalfalán. Régészeti 
megfigyeléseket az Eötvös, Eszterházy, Görgey, Katona 
Lajos, Széchenyi utcákban tartottunk 2010. április 7. és 
szeptember 8. között. 

Eötvös utca 

Az Eötvös u. 2. sz. alatt augusztus 10-12. között végeztek 
szennyvízcsatorna bekötési munkálatokat. A 60-80 cm 
széles közműárkot DDNy-i irányban 6 m hosszan vezet
ték be a telek belterületére az utca gerincében húzódó 
fővezetékró1. Részben a régi szennyvízcsatorna nyom
vonalára bontottak rá, de részben bolygatatlan talajt is 
kiástak. A bolygatatlan részen dokumentálhatóak voltak 
a kultúrrétegek: legfelül kevert, szürke, hamus feltöltés, 
alatta 50 cm-es mélységben paticstörmelékes réteg, 
alatta sárga homokos feltöltés, majd ez alatt helyezke
dett el mintegy 50 cm vastagon a 14-15. századi barna, 
enyhén kevert betöltés. 170-180 cm-es mélységben a 
markoló még nem érte el a bolygatatlan talajt. Ezen a 
szinten kormos-hamus réteget regisztráltunk, ami nagy 
valószínííséggel egy 13-14. századi ház pusztulásával 
hozható kapcsolatba. A háznak 40-50 cm vastag paticsos 
omladékát dokumentálhattuk az árok D-i végében, ill. ez 
alatt a kemény, meszes, agyagos padlót egy 20x60 cm-es 
felületen. Az árokból 14-16. századi kerámiatöredékeket 
és újkori üvegtöredékeket gyűjtöttünk. 

Eszterházy u tea 

Az április 9-15. közti időszakban az Eszterházy utca 
teljes hosszában kicserélték a fővezetéket, de ez mind
végig a régi vezeték nyomvonalán történt, így érintetlen 
régészeti jelenségeket alig tudtunk regisztrálni. Az utca 
Fő tér feló1i végén a kiásott árok metszetén több újkori 

gödör foltját is megfigyeltük, dokumentáltuk. Ugyanitt 
több újkori cserép és egy 13-14. századi, tagolt peremű, 
vállán bekarcolt hullámvonallal díszített fazéktöredék 
került elő. Augusztus 1 1 -én vezetéket kötöttek be a 
1 1 .  sz. házba. Az árokból néhány középkori cserepet 
gyííjtöttünk. 

Görgey utca 

Július 8-án a Görgey u. 2. előtt, a Széchenyi és Görgey 
u. találkozásánál jelentkeztek régészeti jelenségek. 
A 60-70 cm széles, 150 cm mély közműárkot itt olyan 
nyomvonalra helyezték, melyet korábban nem boly
gattak beásással. A kiásott mélységben még nem érték 
el az altalajt. A jelenkori bolygatott talajréteg alatt egy 
paticsos, faszénszemcsés, agyagos betöltés húzódott 
újkori és kevés középkori cseréppel. A közmííárok K-i 
felében az említett réteg alatt sikerült elkülöníteni egy 
sárga agyagos feltöltést, benne egy vékony koromréte
get, alatta egy sóderes járó- vagy építési szintet. Ezekbó1 
a rétegekbó1 középkori (14-16. századi) fazéktöredékek 
kerültek elő. A középkori rétegeket 2-3 újkori beásás 
vágta. 

Katona Lajos utca 

A Katona Lajos utcának az Eszterházy u. felőli sza
kaszán végeztek földmunkákat augusztus 17-18-án. 
A korábban is bolygatott helyszínen régészeti jelenséget 
nem regisztráltunk, a kidobott földbó1 kevés középkori 
kerámiatöredéket gyűjtöttünk. 

Széchenyi utca 

A Széchenyi utcában víz- és szennyvízvezeték fektetésé
hez kapcsolódóan végeztek földmunkákat az augusztus 
17.  és szeptember 8. közti időszakban. A 14.  sz. ház 
előtt, a nagykapu bal oldala és a sportbolt bejárata mel
letti jobb ablak jobb oldala közötti szakaszon láthatóvá 
vált a középkori Hatvani kapu részlete, pontosabban 
a kapu egyik fala teljes hosszában. A régi vízgerinc 
hosszában vágta a falat, emiatt a belső falsík nem volt 
megfigyelhető, a külső falsík pedig feltehetőleg a 10.  
sz. előtt lévő parkolók alatt van. A látható falszakasz 
az utcával párhuzamos, kb. 8-9 m hosszú, két végén 
derékszögben megtörik. A falak szélessége legalább 
150 cm, de biztosan a fenti okok miatt nem lehetett 
megállapítani. A kapu főút feló1i sarkánál, a falsíktól 
30 cm-re a falban 50-60 cm mély és 60 cm széles cö
löphely került elő, oldala habarccsal kiöntve, belsejében 
korhadt fadarabok. A Főtér felé haladva a cölöphelytó1 
1 m-re a falban félkörös bemélyedés látható, kb. 60 cm 
széles és 40 cm mély. A főút felé eső saroknál, a külső 
falsík előtt, 180 cm mélyen, 160 cm szélességben kora
beli habarccsal kevert, vízszintesre síkozott, tapasztott/ 
lejárt felület került elő. Itt sejthető az alapozás teteje, 
valamint a korabeli járószint, innen indulnak a kapu 
felmenő falai. A falak teteje jelenleg az utcaszint alatti 
40-50 cm-es mélységig emelkedik. A jelenkori-újkori 
rétegek alatt az árokban megfigyelt betöltés: sóderrel 
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és törmelékkel kevert sötétszürke homokos, agyagos, 
habarcsos humusz. A Hatvani kapu feltárása része a 
Főutca - Főtér rehabilitációs programnak, teljes kuta
tására előreláthatólag 2011-ben kerülhet sor. 

Munkatársak: Hostyinszky Attila, Kóka István ása
tási technikusok. 

RÁCZ TIBOR ÁKOS 

556. Vác, Tabán utca 20/a 
(MRT Xll l /2 .  k. 3 1  / 3 1  lh„ KÖH 1 2 1 97 )  
(Pest megye) Kk 
2010. szeptember 8. és október 31 .  között a Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága régészeti megfigyelése mellett 
végezték a telken a lakóházépítés gépi és kézi földmun
káit. Elbontották a telken álló épületet, majd gépi erővel 
távolították el a talajrétegeket a majdani épület alsó 
szintjére tervezett garázs és pince mélységéig. A telek 
hosszanti oldala párhuzamos a Duna felé lejtő Mézes
kalács utcával, talajrétegei ennek megfelelően szintén 
a Duna felé lejtenek. A telek alsó részén egy 18. századi 
ház építésével elbontottak minden esetleges korábbi 
régészeti emléket a bolygatatlan, homokos, sóderes 
rétegig. 

A telek felső, Tabán utcára néző frontján a mun
kagép 100-120 cm-es mélységig távolította el az új- és 
jelenkori feltöltést, ami szinte kizárólag építési törme
léket tartalmazott. 120 cm-es mélységben jelent meg 
a késő középkori, szürke, homokos, kavicsos feltöltés. 
A számunkra hozzáférhető, 2x8 m alapterületlí, még 
bolygatatlan felületen kisebb kutatás elvégzésére nyílt 
lehetőségünk. Egy 1 x5 m alapterület(í kutatóárkot 
alakítottunk ki az utcafronttal párhuzamosan, hogy 
a késő középkori rétegződéseket metszetben is tanul
mányozhassuk. A metszetfalon két elkülönülő, változó 
vastagságú réteget regisztráltunk: a késő középkori, 
szürke, koromszemcsés, kavicsos, kevert réteg vastag
sága 10-50 cm volt. Alatta húzódott egy világosabb 
szürke, sárga agyaggal kevert, az előzőnél homogénebb 
feltöltés. Végül 20-30 cm-es mélységben több ponton 
is elértük a sárga, homokos altalajt. Szelvényünkben 
négy cölöphely, két sekély, árokszerlí beásás és két 
amorf gödör mélyedt ennél mélyebbre, 60-100 cm
es mélységbe. Az objektumokat részben egymásba 
ásták, betöltésük a szürke feltöltéstó1 nehezen vált el. 
A szelvény É-i végében kibontott két árokszer(í beásás 
jellege és betöltése alapján biztosan újkori objektum 
volt. A szelvény D-i végében egy meszesgödröt találtunk 
újkori kerámiával. A többi beásásból, akárcsak a szürke, 
homokos feltöltésbó1 késő középkori (16-17. századi) 
emlékanyag származott (kevés kerámia, állatcsont, egy 
vaslemez). A cölöphelyek feltételezhetően egy 16-17. 
századi építmény maradványai lehettek. Ennél korábbi 
emlékeket a telken nem találtunk. 

Munkatársak: Kóka István ásatási technikus, Érdi 
Benedek geodéta. 

RÁCZ TIBOR ÁKOS 

557.  Városföld, Kompresszorállomás 
(KÖH 7268 1 )  
(Bács-Kiskun megye) 1 
A HT-117 jellí lelónely, mely a Magyar-Horvát gázve
zeték fogadóállomásának építésekor régészeti megfi
gyelés során került elő, Városföld községtől K-re, egy 
É-D irányú dombvonulaton található. A kutatást 2010. 
január 1 1 -13. között, 3108 m2-en végeztük, mintegy 80 
m hosszúságban és 40 m szélességben. A feltárás során 
egy ismeretlen korú, szórt szerkezetlí telep DK-i sarkát 
tártuk fel. Egy árkot - feltehetően karám - és négy sekély 
gödröt dokumentáltunk. Az objektumokból nem került 
elő korhatározó lelet, a lelónely É-i és Ny-i irányban 
feltehetó1eg folytatódik. 

Munkatársak: Kulcsár Zoltán, Kulcsár Zoltánné, 
frank Tamás technikusok. 

558. Városföld, Szabó-tanya 
(KÖH 73239)  
(Bács-Kiskun megye) A, 1 

HARGITAI ANDRÁS 

A lelónely Kunszállástól mintegy 2 km-re, a Város
föld felé vezető m(íúttól É-ra, a Szabó-tanyától 100 
m-re ÉNy-ra fekszik, DNy-i vége a kb. 300 m-re lévő 
Fehér-tanya vonalánál húzódik több ÉNy-DK irányú 
kisebb-nagyobb földháton. A Magyar-Horvát gázve
zeték nyomvonalára eső HT-138 jeW lelőhelyen 2010. 
április 1-26. között a Kulturális Örökségvédelmi Szak
szolgálat munkatársai több ütemben végeztek feltárást. 
A lehumuszolt 3018 m2-ből régészeti objektumokkal 
fedett 2261 m2 volt. A sárga homokos altalajon 23 
objektum foltja rajzolódott ki a nyesés során, közülük 
18 árokrészlet és 4 gödör volt. A leletanyag alapján 
egy objektum köthető az avar korhoz. További egy 
objektum legújabb korinak bizonyult. A leletanyag 
hiányában ismeretlen korúnak meghatározott objek
tumok száma 21 .  

A kisebb méret(í hulladéktároló gödrök alakja több
nyire kerek vagy ovális. Ezek közül 3 tálszerlí, sekélyen 
az altalajba mélyedő, egy méhkas alakú volt. A kibontott 
kisebb-nagyobb árokszakaszok többsége egyenes vo
nalú, ívelt oldalú és aljú volt. Kivételt képez a leló11ely 
5+585-5+670 pontjai között (M5 autópályától ÉK-re) 
eló'került 67,5 m hosszú, 8,5 m széles árok, melyet fel
tehetó1eg vízelvezetésre használtak. Az ásatás jellegébó1 
adódóan a feltárt részletek alapján az árkok nagyobb 
összefüggéseit nem láthatjuk világosan. Az objektumok 
között szuperpozíciót egy esetben tudtunk megfigyelni, 
ami arra utal, hogy a tanyaszerlí telepet egy rövidebb 
időintervallumban lakták. 

A leletek az elsődleges feldolgozásukat követően a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szerve
zeténél kerülnek végleges elhelyezésre. 

Munkatársak: Pópity Richárd, Szabó Dénes tech
nikusok. 

BENEDEK ANDRÁS 
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559. Városföld határa 
(Bács-Kiskun megye) ő. B, V, Sza, A, Á, Kö 
A Nabucco gázvezeték Csongrád és Bács-Kiskun megyét 
érintő nyomvonalszakaszára készítendő örökségvédel
mi hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárásokat 
2009. december 7. és 2010. május 25. között végeztük. 
A tervezett beruházás a két megye területén áthaladva 
összesen 23 település közigazgatási területén valósul 
majd meg. A tervezett 177  km hosszú nyomvonal 
mindkét oldalát 100-100 m szélességben vizsgáltuk. 
A terepi felderítés időpontjában a külterületi szakasz 
meghatározó részét (kb. 21%-át) már sűr(í vetés borí
totta, nagyjából hasonló arányban (kb. 19%) fordult 
elő erdő, rét, legelő, ill. gazzal fedett terület, melyeken 
nem lehetett terepi kutatást végezni. Összességében 
a külterületi szakasznak mindössze 60%-a bizonyult 
terepbejárásra alkalmasnak. 

A Városföld külterületén végzett munka során két 
ismert lelóbelyet érintettünk: Félegyházi határra-díílő, 
Öntözött terület (KÖH 72801); HT-1 1 7, Kompresszor
állomás (72681) . További 7 új lelóbelyet is találtunk: 
Vetró-tanya (74509); Kendeiföld, Kovács-tanya (7451 1); 
Vasútvonaltól K-re (74513); Szegedi-dűlő I„ II. és III. 
(74515, 7451 7, 7451 9); Kecsheméti határszél (74521). 
A terepbejárás során őskori, bronzkori, vaskori, szar
mata, avar(?), Árpád-kori és középkori leletek, felszíni 
telepnyomok kerültek elő. Egy esetben figyeltünk meg 
ismeretlen korú halmot is, egy másik lelóbely esetében 
pedig ismeretlen korú temetőt lokalizáltunk. 

Munkatársak: Sóskuti Kornél régész; Weisz Attila 
geodéta; Császi Dávid geodéziai asszisztens; Alács Atti
la, Bognár Margit, Takács Gábor, Rózsa Gábor, Kovács 
Sándor technikusok. 

PAROITKA GYÖRGYI 

560. Verpelét, Debrői úton aluli dűlő 
( KÖH 7672 5) 
(Heves megye) Kö, Kú 
2010 májusában terepbejárásokat végeztünk tervezett 
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját meg
előzően. A lerakók területét természetesen minden eset
ben kommunális hulladék fedte. Több esetben a telepek 
környezete is tartósan elfedett (erdő, beépítettség) volt, 
viszont a legtöbb szeméttelep környezetében el lehetett 
végezni az értékfelmérést. 

Verpelét területén egy új lelóbelyet lokalizáltunk 
kora középkori-újkori felszíni leletanyaggal. 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

56 1 .  Veszprém-Kádárta, Geleméri-dűlő 
(MRT 2. k. 2Li / 1  Li- 1 9 lh„ KÖH 9780) 
(Veszprém megye) B 
A rf!szletes tanulmányt lásd a kötet 19. oldalán! 

SZVATH MÁRTON - lLON GÁBOR 

562.  Veszprém, Lencse-völgy 
(KÖH 736Li 1 )  
(Veszprém megye) Ró, Kö 
A 8. sz. út korszer(ísítése miatt szükségessé vált terepbe
járást 2010. május 6-7-én végeztem, a 44+797-57+100 
km-szelvények között. A nyomvonal csupán kis szaka
szai voltak felszíni módszerekkel kutathatók, kisebb részt 
erdővel és gyeppel, nagyobb részt magas, sfü(í, járhatat
lan gabonával elfedett melléke nem volt alkalmas terepi 
kutatásra. Az öt már ismert és nyilvántartott régészeti 
lelőhely azonosítása sem hozott eredményt: fedettségük 
miatt leletanyagot nem találtam rajtuk, kiterjedésüket 
nem sikerült pontosítani. 

Egy új leló11elyet azonban azonosítottam: maroknyi 
római kori és középkori töredéket gyCíjtöttem közvetle
nül a 8. sz. út D-i oldalán. 

563. Veszprém, Margit tér 
(MRT 2 .  k. 5 1  I Lia lh„ KÖH 965 1 )  
(Veszprém megye) Kk 

FEKETE CSANÁD 

A „Kolostoroll és herteh a veszprémi vár tövében" project 
keretében, a m(íemléki állagmegóvó és helyreállítási 
munkákhoz kapcsolódóan került sor a rom kisebb ré
gészeti kutatására 2010. május 10. és június 10. között, 
melynek célja az volt, hogy adatokat szolgáltasson a 
műemléki helyreállításhoz. 

A kolostorépület ÉNy-i helyisége D-i falának nagy
mérvű kiszakadása egyértelműen pusztulásnak, rom
lásnak bizonyult. Ennek a D-i falnak a Ny-i szakasza 
középtájon derékszögben D-felé fordul és befut a rom
területtó1 D-re lévő épületet É-ról határoló tereplépcső 
oldalába. Ez középkori fal lehet. A D-i fal K-i szakaszát, 
továbbá a Ny-i szakasz felső részét késóbb, feltehetően 
az újkorban (18. század?) építették hozzá a korábbi 
falhoz. A fal K-i szakaszában megtaláltuk az egykori 
ajtónyílás részben nagyobb faragott kövekbó1 kialakított 
ívét és a befalazott bejáratot (feltehetően egy 18. századi 
pincelejáratot), amelyet a felette lévő magas és igen 
rossz állapotban lévő, omlásveszélyes falazat miatt nem 
kutattunk tovább, nem bontottunk ki teljesen. 

A templom késő gótikus szentélyének támpillérei 
napjainkra már erősen leromlottak, külső falsíkjaik 
kifagytak, leszakadtak, elpusztultak. Itt a kutatás arra 
irányult, hogy a támpilléreket körbeásva meghatározzuk 
azoknak eredeti kiterjedését. A támpilléreket É-ról D 
felé haladva számoztuk. 

Az 1 .  támpillért kiugró alapozással készítették. 
Alapozása a felszíntó1 2-2,20 m-en ért véget. Ebben a 
mélységben már felfakadt a talajvíz. A pillérhez tovább 
ÉÉK felé folytatólagosan csatlakozik az egykori, részben 
már az úttest alá futó É-i mellékkápolna K-i oldalfala. 

A támpillér Ny-i oldalán előkerült, csekély mély
ségben alapozott kisebb falcsonk talán az oldalkápolna 
oltáralapozása lehetett. Kötőanyaga szinte azonos a 
támpillérével. 

Lj01 
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A 2. támpillér szintén kiugró alapozással készült. 
A templom szentélyén végigfutó faragott kőpárkány -
jóllehet erősen sérült, lefagyott és töredezett állapotban 
- itt maradt meg egyedül a támpillér külső, K-i oldalán 
is. Ezzel megadja a támpillér ezen magasságbeli eredeti 
kiterjedését. Természetesen a támpillérek eredetileg 
alulról felfelé fokozatosan, lépcsőzetesen elkeskenyed
tek. Ezen támpillér K-i oldalához egy ÉK-DNy tájolású 
kőépület DNy-i sarka kapcsolódik. Egyelőre kérdéses, 
hogy az épület, vagy a támpillér a korábbi. 

A 3. támpillér alá befut egy nagyjából Ny-K-i irányú 
kőfal, amely egyben a támpillér D-i oldalát is alkotja. 
A támpillér K-i vége nagyobb méretben kiromlott, a 
sérült részt a 20. században (az 1 936-os vagy az 1966-os 
műemléki helyreállítás során) téglával kiegészítették, 
aláfalazták. Ez a téglakiegészítés azonban nincs lealapoz
va, hanem a jelenlegi talajszinten ül. Alatta a Ny-K-i, a 
támpillér alá futó fal koronájáig mintegy 0,50 m vastag, 
laza föld található. Tekintettel a fentiekre és a támpillér 
igen rossz állapotára, biztonsági okokból ennek a pillér
nek csak a K-i és D-i oldalát bontottuk ki, de ezeket is 
csak csekélyebb mélységben, mint a többinél. 

A 4. támpillérnek napjainkra már csak a kiromlott 
helyét tudtuk megállapítani, valamint egy a szentély 
DK-i sarkából kiálló, átlós helyzetű, nagyobb kő 
jelezte egykori NyDNy-i oldalát. A támpillérnek a 
szentély falán látható kiszakadása alapján ez a pillér 
nem lehetett olyan magas, mint a többi. A kétoldalt 
megmaradt faragott párkányok alapján pedig jóval 
keskenyebb is volt - legalábbis a föld feletti része -
mint a többi pillér. 

Az 1930-as évekbeli fénykép alapján, ekkor még a 
templom D-i falához egy újkori (18-19. századi), Ny-K-i 
tájolású lakóépület csatlakozott, amelynek É-i fala jó
részt azonos volt a templom D-i falával. Ennek az újkori 
épületnek a maradványa lehetett az az egy sor téglából 
készült Ny-K-i falrészlet, amely a szentély DK-i sarkától 
kiindulva tart tovább K-felé, majd rövidesen egy É-D-i 
irányú kőfallal alkot sarkot. A szentély DK-i sarkának D-i 
oldalához csatlakozó kisméret(í, tégla támpillér szintén 
ezen újkori épület tartozéka lehetett. Ezen újkori épület 
agyagpadlójára omolva vastag kő- és téglatörmelék mu
tatta az épület pusztulási rétegét. Feltehetően az 1936-os 
Rhé Gyula-féle kutatáskor bontották el. A téglák között 
több W K (Veszprémi Káptalan) bélyeges töredék is volt. 

Közvetlenül a téglatám és a Ny-K-i téglafal alatt, 
itt is jelentkezett az egykori középkori kő támpillér erő
sen lepusztult csonkja. A téglatámot és a téglafalat jól 
láthatóan, utólag ezen pillércsonkhoz toldották hozzá. 
A téglafal Ny-i végében nagyobb köveket is felhasználtak 
másodlagosan a falba beépítve. 

A Ny-K-i téglafal K-i végéhez az É-D-i kőfal É-i sarka 
csatlakozik, amely fal itt sarkot alkotva, nagyjából K-felé 
fordul. A Ny-K-i téglafal É-i oldalán, némileg mélyebben 
egy NyÉNy-KDK irányít kőfal került elő, amelyet utólag 
toldottak neki a templom szentélyének. Ezen kőfal alsó 

kősora látható a téglafal D-i oldala alatt is, a téglafal 
síkjánál kissé beljebb ugorva. 

A támpillérek körzetében vastag újkori feltöltés 
nagyobb számú kerámia-, kályhacsempe-, üveg-, állat
csonttöredéket, valamint a 2. támpillér É-i oldalánál 
egy 20. századi (két világháború közötti?) szerszáme
gyüttest (csákány, szekerce, balta, 2 kapupánt, véső) 
tartalmazott. A 2. támpillér K-i oldalán II. (I.) Ferenc 
császár (1792-1835) 6 krajcáros rézpénze (1800 A) 
került elő. A 2. támpillér D-i oldalánál még a szentély
alapozásnál (2-2,20 m) is több újkori mázas kerámiára 
akadtunk. 

Középkori apróleleteket szinte egyáltalán nem 
találtunk. Kivétel egy fekete, grafitos, 15-16. századi(?) 
kerámia oldaltöredék az 1 .  támpillér É-i oldaláról, a 
szentély alapozási rétegéből, valamint egy csontnyelű 
villatöredék, ugyancsak az 1 .  támpillér É-i oldala 
melló1.  

A 4.  támpillér melletti szelvény ÉNy-i és DK-i 
sarkából viszont összesen 6 darab középkori boltozati 
téglaborda töredékét gylíjtöttük. 

A templom szentélyének körzetében lehetett egy
kor a kolostor temetője. Erre utalnak azok a bolygatott 
helyzetű, szórvány emberi csontvázrészek, amelyek 
nagyobb mennyiségben a 4. támpillér melletti szel
vény középrészén, már a talajvíz alól, valamint csekély 
számban az 1 .  támpillér melletti szelvény ugyancsak 
sáros-vizes aljából kerültek elő. 

A Várfeljáró, Benedek-hegy, Céhház utca, Szerelem
sziget, Séd-mente, Domonkos kolostorrom környéke, 
Betekints völgy, Kollégium utca, Úrkút utca, Deák 
Ferenc utca körzetét magába foglaló területen 2010. 
március 24-tó1 december 16-ig régészeti megfigyelést 
végeztem, melynek során a következő régészeti jelen
ségek kerültek elő. 

Augusztus 10-dikétó1 a domonkos kolostortemplom 
1936-ban Rhé Gyula által már megfigyelt Ny-i előcsar
nokának ÉNy-i részén; augusztus 24-dikétó1 a domonkos 
kolostortemplom É-i oldalán állott nyugatabbi kápolna 
1936-ban Rhé Gyula által már ugyancsak megfigyelt 
Ny-i zárófalán; szeptember 7-dikétől a domonkos 
kolostortemplom 1936-ban Rhé Gyulától már szintén 
megfigyelt ÉNy-i sarkán dolgoztunk. Novemberben ki
tisztítás után dokumentálható lett a domonkos templom 
hajójának ÉK-i és DK-i sarkában állott középkori oltárok 
kőalapozása, továbbá a szentélylépcső kősora. Ugyan
csak novemberben kitisztítottuk a folyamatban lévő 
mlíemléki helyreállítás során jelzésszerlíen bemutatott 
egykori késő középkori főoltár és az Árpád-kori egyenes 
szentélyzáródás helyét, de ezeken a helyeken a mélyítés 
csak az 1960-as évekbeli ráfalazást, ill. ennek alapozását 
érte el, az eredeti falkoronákat nem. 

A munkák során a domonkos romok körzetébó1 
néhány középkori kőfaragványt és téglabordát gyűj
töttünk. 

RAINER PÁL 
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56Li .  Veszprém, Vár utca 3 1 .  
(MRT 2 .  k. 5 1 / 1 d  lh„ KÖH 96Li8) 
(Veszprém megye) Kú 
A korábbi épületek felhasználásával épült, mai formájá
ban barokk kanonoki palota átépítéséhez kapcsolódóan 
2010. augusztus 4. és szeptember 16.  között régészeti 
megfigyelést végeztem. Az épület falkutatását Lászay 
Judit művészettörténész végezte. Korábban 2009 nyarán 
folytattam megelőző feltárást az épület belső udvarán. 

A 4,40x3,80 m belméretű földszinti 3 helyiségbó1 
(a K-i szárny kapualjtól É-ra lévő első helyiség) a padló 
alatti feltöltést teljesen eltávolították egészen a kóbó1 
falazott barokk pinceboltozatig. A feltöltés fó1eg építési 
törmeléket tartalmazott, közte állatcsonttal és kevés 
újkori kerámiával. Az É-i falon nagyméretű téglaív, 
barokk téglákból, amely az egész falazatot elfedte. Az ív 
nincs bekötve az É-i falba, hanem ahhoz hozzáfalazták. 
A D-i kőfal legalább két periódusban épült. Az elválás 
vízszintes irányban észlelhető, az alsó rész durvábban 
falazott. Helyenként tégla kiegészítések, mindkét fala
zatban. A Ny-i kőfalon fi.iggó1eges irányban erőteljes 
elválás látszott. Az É-i egyharmad részen a D-i pincefal
hoz hasonlóan vízszintesen is elválás észlelhető. Itt is az 
alsó rész a durvábban falazott. A Ny-i falból É felé, kissé 
átlós irányban két kis falcsonk lóg be (egykori szellőző, 
pincelejárat oldalfalai?). A K-i kőfal magába foglalja a 
pince rézsűs szellőzőablakának tetejét. A D-i fal a Ny-i 
és a K-i falnak épült neki, nincsenek kötésben. Az É-i 
fal is nekiépült a Ny-i falnak. 

A földszinti 7. helyiség (az É-i szárny K-i helyisége) 
Ny-i fala mentén 3,lOx0,80-1,80 m méretű kutatószel
vényt ástak, amely itt is leért a barokk pince kóbolto
zatáig. A feltöltés igen laza, omlós építési törmelékbó1 
állt, némi újkori kerámiával. A falazat mindenütt kóbó1 
készült, egységes. A Ny-i fal nekiépült az É-i és a D-i 
falnak, nincsenek kötésben. 

A földszinti 25. helyiség (az É-i és a Ny-i szárny 
találkozásánál lévő helyiség) DNy-i része alatt, jórészt D 
felé már a helyiségbó1 kilógva egy 1,70x1,65x1 ,70x1 ,50 
m belméretű, törtkóbó1 falazott, egykor dongaboltozatos 
kis pincehelyiséget tisztítottunk ki, amelynek É-i vége a 
25. helyiség D-i fala alá lógott be. Betöltése építési tör
melékkel erősen kevert föld, amely számos 1 7. századi 
leletanyagot (kerámia, üveg, állatcsont) tartalmazott. 
A pince falai egy fekete-vörös szím'.í, égett pusztulási 
rétegre épültek rá. A 25. helyiségtó1 D-re, a feltárt pince 
környezetében csekély mélységben jelenleg nem értel
mezhető további falmaradványok mutatkoztak. 

A 2,10x2,20 m méretíí liftaknát (a K-i szárny udvari 
folyosójának D-i végén) a határoló falak eredeti falsík
jainak erőteljes levésésével alakították ki. Csak újkori 
objektumok jelentkeztek benne. 

A P-8 pince (a Ny-i szárny D-i vége alatt lévő Ny-i 
pincehelyiség) K-i falának közepe táján egy 0,50x0,90 
m méret(í, íl„�íl m mP.ly feltáró szelvényt nyitottunk. 
A pince K-i, a P-7 pincehelyiségtó1 elválasztó falát köz-

vetlenül a pince talajára alapozták. A feltáró szelvény 
behatolt a K-i pincefal alá is 0,70 m szélességben K felé, 
s ott a fal még tartott befelé, esetleg egy másik falnak 
épült neki (talán ez lehet a középkori külső K-i várfal?). 

A P-7 pince (a Ny-i szárny D-i vége alatt lévő K-i pin
cehelyiség) Ny-i fala mellett középtájon egy 0,90x0,90 
m méretű, 0,40 m mély feltáró szelvényben 0,40 m 
mélyen öklömnyi kövekbó1, habarcs nélkül kialakított 
felület bontakozott ki. 

RAINER PÁL 

565. Veszprém-Veszprémvölgy, apácakolsotor 
(KÖH 9656) 
(Veszprém megye) Á 
A „Kolostorok és leertek a veszprémi vár tövében - történelmi 
séta a Séd-völgyben" című projekt keretében 2010 nyarán 
került sor a veszprémvölgyi apácakolostor megelőző, 
részben - bizonyos, korábban már kutatott területeken 
- hitelesítő feltárásárára. A kivitelezési munkálatok
kal összefüggésben régészeti megfigyelést végeztünk. 
A feltárást az MNM - NÖK Műemléki Főosztályán, 
az Épületkutatási Osztály munkatársai végezték. (Az 
illusztrációt lásd a követleező oldalon!) 

Feltártuk a késő gótikus templom nyolcszög öt olda
lával záródó, sarkain támpillérekkel erősített szentélyét 
a jezsuita templom bejárata előtti területen. A szentély 
sárga altalajba alapozott falait a barokk templom épí
tésekor, az 1740-1770-es években, a D-i szentélyfal 
rövidebb, Ny-i szakaszának kivételével, megközelító1eg 
egységes szintre - az alapfalakig - bontották vissza. 
Egyedül a D-i szentélyfal szakaszán maradt fenn a 
szentélybelső feló1i alapozási padka, amely a szentély 
közepét elfoglaló vörös habarcsba rakott, kóbó1 emelt 
oltáralap aljával együtt kijelöli a feltehetően magasított 
szentély egykori járószintjét. A külső alapozási padkák 
elhelyezkedése alapján az épületen belül és kívül je
lentős szintkülönbséggel számolhatunk. Az eló'került 
kőfaragványok a szentély boltozatához köthetó'k. 

Az Árpád-kori templomtól D-re, a három oldalról 
támfalakkal övezett, keskeny, téglalap alakú területen, 
ahol a korábbi kutatás során feltárt sírok egyikébó1 
a korábban publikált rozmáragyar-pásztorbotvég is 
eló'került,10 folytattuk a kolostor apácáihoz és novíciáihoz 
köthető temető feltárását. A területen 1 6  Ny-K tájolású 
női csontváz került elő anatómiai rendben; közülük több 
nem teljes. A sírok három sorban helyezkedtek el és több 
rétegben vágták egymást. A sírok melléklet nélküliek, 
viseleti elem is mindössze két kerek övcsat került elő; a 
nagy mennyiségben feltárt szög koporsós temetkezések
re utal. A területre már a támfalak felépülése, ill. ezek 

10 FüLÖP A. - KoPPÁNv A. :  A crnsier from the territory of the Veszp
rém völgy convent. ActaArchHung (2004) 115-i35. 
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köpenyezése előtt is temetkeztek; erre utal két, a Ny-i és 
D-i támfal által vágott sír elhelyezkedése. 

A késő gótikus templom D-i hajófalát és sekrestye
falait, valamint az Árpád-kori egyenes szentélyzáródású 
templom, a késó'bb hozzá épült (ma részben a jezsuita 
templom belsejébe nyúló) kripta és a templom Ny-i 
homlokzata előtti trapezoid torony(?) falait, amelyeket 
a korábbi kutatás során szintén feltártak - a kivite
lezést előkészítendő - szakfelügyelet keretében újra 
kitakartuk. Újonnan tártuk fel a sekrestye DK-i sarkán 
elhelyezkedő támpillért. 

A Konch mesterhez köthető 1387-es építési szerző
désben szereplő - részben már kutatott - épület marad
ványait a K-i kerengőfolyosó D-i részén, Ny-i lezárását a 
kolostorudvar területére átnyúlva tártuk fel. 

A kolostoregyüttes ÉNy-i sarkát, az É-i és Ny-i 
kolostorszárny csatlakozását kutattuk, valamint az É-i 
kerengőfolyosó Ny-i lezárását kerestük. A Ny-i épü
letszárny a feltárt szakaszon két helyiségre osztható, 
amelyek között nem találtunk keresztirányú osztófalat, 
de a D-i helyiség öntött mészhabarcs padlója és az észa
kabbi helyiség rendkívül jó megtartású terrazzo-padlója 
között mintegy 20-25 cm szintkülönbséget észleltünk. 
A délebbi helyiségbe egy viszonylag magas, külső oldalán 
vakolt és vörösre festett kó'küszöbbel(?) rendelkező nyílás 
vezetett, amelynek külső festett „lábazati része" enyhén 
rézsűs kihajlással bír. A küszöb törtkóbó1 emelt, padkával 
rendelkező alapja egy kemenceplatnira épült rá. Az erre 
és egy ennek előterében feltárt visszabontott fal tetejére 
felhordott feltöltésen alakították ki a fentebb említett 
mészhabarcs padlót, amelyet késő középkori, kora újkori 
szemeskályha-omladék borított. Az északabbi helyiség 
terrazzo-padlóját vörösre festett vakolattöredékeket 
tartalmazó omladékréteg fedte. A padló délebbi helyiség 
feló1 megszakadó vége kissé „felhajlott"; másrészt 25 
cm-rel mélyebben gerendalenyomatot hordozott. A tár
gyalt épületszárny hosszanti falát, az É-i kerengőfolyosó 
közelében, egy enyhén rézsűs kávájú, kó'keret fészkeivel 
rendelkező ajtónyílás töri át. 

A Ny-i és az É-i épületszárny csatlakozásánál tártuk 
fel az emeletre felvezető lépcső alapozását. A lépcsőalap 
előterében megmunkálás nyomait őrző nagyméretű 
vörös kőfaragványokat építettek a járófelületbe. Az 
É-D irányú falból további osztófalak indítása vehető 
ki Ny felé. 

Az É-i épületszárny az újonnan feltárt területen 
egy utólagos, rendkívül keskeny, kissé hevenyészett 
keresztirányú válaszfallal szintén két helyiségre oszt
ható. A nyugatabbi helyiségbe a lépcsőalap közelében 
elhelyezkedő, fatokos ajtón keresztül lehetett bejutni, 
amelyet az emeletre felvezető lépcsőró1 lehetett meg
közelíteni, mivel küszöbszintje a folyosó járószintjénél 
mintegy fél méterrel magasabban feküdt. Az ajtónyílás 
mellett egy elfalazott rézsűs ablaknyílást dokumentál
tnn k. A helyiségben két, É-ról benyúló pillért tártunk fel. 

A kerengőfolyosó L-alakú, É-ról és K-ró1 övezi a ko
lostorudvart. Az É-i folyosószakasz D-i fala nem futott ki 

a Ny-i épületszárnyig, nagyjából az É-i szárnyba vezető 
ajtónyílás K-i kávájának vonalában zárult; külső oldalá
hoz egy a kolostorudvarba benyúló pillér csatlakozott. 
Ezzel szemközt, a folyosón, az ajtó K-i kávája mellett 
egy további falpillér helyezkedett el. 

A kutatott területen korábbi, rendszerbe nem il
leszkedő jelenségeket is feltártunk: az É-i épületszárny 
nyugatabbi helyiségében kemencemaradványokat, 
a szárny előterében pedig - a folyosón - egy sárga 
altalajba ásott árok került elő, amelynek betöltése 
késő Árpád-kori kerámiát tartalmazott. Erre alapozták 
azt a középkori kőfalat, amelyet késóbb visszabontva 
alapozásul használtak fel a ma is álló késő középkori 
kerengőfalhoz. Ennek előterében részben az Árpád
kori árok visszatöltésébe, részben a sárga altalajba ásott 
cölöplyukak helyezkedtek el, amelyek feltehetően a 
korai fal építési állványfészkeivel azonosíthatók. Az 
Árpád-kori árok az ún. dongaboltozatos helyiség alatt is 
folytatódott. A kolostor-együttes feltárt területén még 
további három helyen találtunk korábbi visszabontott, 
feltehetően összetartozó falakat. 

A régészeti feltárásba és az eló'került jelenségek értel
mezésébe geológust is bevontunk, hogy természettudo
mányos módszerekkel is adatokat kapjunk a kolostor és a 
Séd-patak közötti terület egykori domborzati viszonyaira, 
amelyek meghatározhatták a kolostor építését. Amellett, 
hogy már a terepmunka során is eló'került a kolostor épí
tését megelőző egykori erdőtalaj maradványa, a részletes 
geo-pedológiai, talaj-mikromorfológiai, malakológiai és 
esetleg az archeobotanikai vizsgálatok adatokat szolgáltat
hatnak az egykori környezeti viszonyokra vonatkozóan is. 

Munkatársak: Héczey-Markó Ágnes, Kupovics Re
náta régészek, dr. Horváth Zoltán geológus. 

KOPPÁNY ANDRÁS 

566. Veszprémvarsány határa 
(Győr-Moson-Sopron megye) B, LT, Á, Kö 
2009 decembere és 2010 májusa között kiterjedt terep
bejárásokat folytattunk a Nabucco gázvezeték dunántúli 
és Pest megyét érintő szakaszán, összesen 205 km hosz
szúságban, a nyomvonal 100-100 m-es szélességében. 
A téli idényben végzett terepbejárás során általában 
jó megfigyelési viszonyok között tudtunk vizsgálódni, 
összesen 184 régészeti lelóbelyet azonosítottunk. 

Veszprémvarsány határában négy lelőhelyet ta
láltunk a Kisgyűrű-dűló'ben, ebbó1 három korábban 
ismeretlen volt: Patak-oldal, Kisgyűrű III. (KÖH 74229, 
74233). 

REMÉNYI LÁSZLÓ - STIBRÁNYI MÁTÉ 

567. Vép, Alsó Sárdi-dűlő 
(KÖH 56963) 
(Vas megye) B, Ró 
2010. november 26-án terepbejárást végeztünk a Szom
bathely-Vép közötti műút D-i oldalán, a két település 
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határánál, a Ferenc-majortól D-re található szántóterü
leten (038/1 hrsz.), beruházást megelőzően. 

A Ferenc-majortól D-re a tábla közepén és K-i 
felében római leletanyag került elő, mely a terület 
legmagasabb részén, egy kis kiemelkedésen s(írűsödött, 
itt sok tegula és csatári pala törmelékét is megfigyel
tük. A leló'helyet egy távvezetékoszlop bolygatta meg. 
A leló'hely D-i határa nem éri el az itt található erdőt, de 
itt a rossz látási viszonyok miatt bizonytalan a település 
széle. É-i oldalát egy sekélyebb terület jelzi, ahol most 
belvíz volt; Ny-i szélén valószínűleg összeér egy őskori 
település maradványaival. A leló'hely kb. 300x200 m. 

A római villa Ny-i részén, ill. a két település (Vép, 
Szombathely) határát jelző árok partján, egy kisebb 
kiemelkedő dombháton őskori kerámiatöredékeket 
gyűjtöttünk: kevés, aprókaviccsal soványított; egy töre
déken ujjbenyomkodással tagolt bordadísz van. Valószí
n(íleg egy bronzkori település része lehetett itt. 

Munkatársak: Horváth András, Horváth Dorina 
régésztechnikusok, Czékus Károly, Mánfai Tamás, Nagy 
Csaba. 

FARKAS CSILLA 

568. Villány határa 
(Baranya megye) U, R, B, L T, Ró, Á, 1 
2010 nyarán megelőző feltárásokat végeztünk az épülő 
Villányt elkerülő út D-i szakaszára eső régészeti leló'he
lyeken. 

Arceter-szántó (KÖH 55164): Június 30. és szeptem
ber 30. között a kutatott 23 298 m2-en 1189 objektumot 
tártunk fel. A leló11ely részben egy DNy-i fekvés(í domb
oldal, részben egy mélyebb fekvés(í terület, amelyet 
mocsaras rész vesz körül. A megelőző feltárás során kide
rült, hogy a leló11ely folytatódik K-i irányba a dombtetőn, 
ill. hogy alacsonyabb vízállásnál a jelenlegi vizenyős 
terület egy részén is megfigyelhetők településnyomok. 
A leló11ely nagy része sűrűn borított régészeti jelensé
gekkel, amelyek egy részét kisebb- nagyobb mértékben 
károsította a területen megfigyelhető erőteljesen erózió, 
a vékony humuszréteg miatt a mezőgazdasági m{ívelés 
és egy második világháborús lövészárokrendszer. 

A domb alján a liéső neolitilmm-lwrai rézlwr idősza
kában az ún. lengyeli kultúra emlékei figyelhetők meg. 
Kisebb-nagyobb gödrök mellett nagyszámú cölöphely, 
földfelszíni építmények nyomai kerültek elő. Ezenkí
vül a feltárás középső részén két téglalap alakú, É-D-i 
tájolású alapárkos ház rajzolódott ki egymás mellett. 
A leló'hely D-i részén újabb két alapárkos épületet tár
tunk fel. Ezek viszont lényegesen nagyobb méret(íek, 
megközelító1eg négyzet alakúak és nemcsak az árkokban 
találhatóak cölöplyukak, hanem az árokkal párhuza
mosan is cölöphelysorok futnak. Három zsugorított 
csontvázas sírt bontottunk ki a területen, melléklet 
híján bizonytalan, ezek melyik népességhez tartoznak. 
A leló11ely teljes területén a legnagyobb számban a késő 
bronzkori urnamezős kultúra telepjclenségei figyelhetők 

meg, gödrök és cölöphclyek formájában, közöttük 
6 urnás temetkezéssel. A leletanyag fó1eg kerámia, 
nagyméret(í tárolóedények, hombárok, turbán tekercses 
perem(í tálak töredékei, néhány bronztű. 

A leló'hely középső és D-i részén kelta méhkas alakú 
gödröket és téglalap alakú, földbe mélyített házakat 
találtunk, részben a bronzkori jelenségekre ráásva. 
A házak padlója tapasztott, amibe belemélyednek a tető
szerkezetet tartó cölöphelyek. Az egyik épület leégett, 
itt a padlón fekete faszenes-hamus réteg jelentkezett. 
Egy osztott tűzterű edényégető kemence, mellette 
sütó'kemencével került elő a vizenyős rész közelében. 
Két temetkezést köthetünk ehhez a korszakhoz, egy 
csecsemő sírját edénymelléklettel és az egyik méhkas 
alakú gödör falához nyomva egy felnőtt csontvázát. 

Néhány gödörben római kori leletanyagot figyel
hettünk meg. A terület középső és Ny DNy-i részén késő 
Árpád-kori telepjelenségeket, köztük 8 sütó'kemencét 
tártunk fel. A leletanyag nagy része itt is kerámia, 
fó1eg fazekak töredékei, amelyek részben a kemencék 
sütőfelülete alatt húzódó hőszigetelő rétegbó1 kerültek 
elő, ezenkívül vaskések és egy olló került elő ebbó1 az 
időszakból. 

Villányi út alatti clűlő (KÖH 55163): Június 24. és 
július 1 .  között a nyomvonal által érintett 1575 m2-nyi 
területen 39 objektum került elő. Elszórtan kisméretlí 
gödrök, cölöphelyek(?), leletanyag nélkül. A jelenségek 
betöltése jellegtelen volt, mind természetes feltöltődést 
mutatott; funkciójuk ismeretlen, keltezésük bizonytalan. 

Munkatársak: Nagy Norbert, Birkás Péter, Linzem
bold Csongor, Bodródi Miklós, Fenyvesi Anita. 

569. Vitnyéd, Kishely-dűlő 
(KÖH 35956) 
(Győr-Moson-Sopron megye) B, Ró 

VO!CSEK VANDA 

2010. augusztus 16-27. között próbafeltárást végeztünk 
a 05/22 hrsz.-ú telken, mely a környezetéhez képest 
is mélyebb fekvés(í, középső részén azonban a más 
jelleglí növényzet is jelzi azt a humuszoláskor megmu
tatkozott medenceszerlí, határozott lemélyülést, mely 
valószín(íleg emberi tevékenység eredményeként jött 
létre. A humusz átlagos vastagsága 20 cm körül mozgott, 
itt mintegy 1,5 m vastagságúnak bizonyult. Az altalaj 
jól mutatta az egykori áradások nyomát, alapvetően 
sóderes, kavicsos agyag alkotta. 

A kutatóárkok segítségével megnyitott felület teljes 
nagysága 742 m2 lett. Már a gépi humuszoláskor több 
leletkoncentrálódási helyet figyeltünk meg, melyek 
súlypontja a K-i, ÉK-i kutatóárkok területére esett, a 
Ny-i részeken csupán szórványos előfordulást tapasztal
tunk. A túlnyomórészt kerámiatöredékekbó1 álló anyag 
a jellegzetesebb darabok alapján a késő bronzkori ur
namezős kultúra időszakára keltezhető. Ezenkívül mée; 
egy tüzikutya-töredéket kell megemlítenünk. A késób
biek során mindegyik szondánk negatívnak bizonyult, 

Lj06 
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régészeti jelenséget egyik leletkoncentrálódás esetében 
sem tudtunk meghatározni. Végül összesen négy objek
tumot dokumentáltunk, azonban ezek mindegyike az 
említett középső lemélyülésben került elő. Datálásra 
közülük csupán egy víznyerőhelyként meghatározható, 
felső részén kiszélesedő, majd aknaszerűen kialakított 
objektum bizonyult alkalmasnak, ebből viszonylag 
nagyobb mennyiségű tegula- és téglatöredék került 
elő (köztük szegecses cipőtalp-, valamint állatmancs
lenyomatos is), ill. néhány jellegtelenebb kerámiatöre
dék, melyek alapján a kút római korinak tekinthető, a 
közelben valószínűsíthető villagazdaság része lehetett. 
A másik három objektum egy-egy összefüggés nélküli 
oszlophely volt. 

A feltárási terület közvetlen környezetében végzett 
terepbejárás alkalmával gylíjtött nagy mennyiséglí késő 
bronzkori, ill. kevesebb római kori kerámiatöredékből 
álló felszíni szórványanyaggal kiegészítve arra következ
tethetünk, hogy a leló'helynek ezen a részén egykor erő
teljes emberi beavatkozás (talajm(ívelés) történhetett, 
mely a kultúrrétege(ke)t teljesen elpusztította. 

Munkatárs: Göbölyös Mihály. 

570. Zagyvaszántó, Gyúr 
( KÖH 76707) 
(Heves megye) Kö, Kú 

POLGÁR PÉTER 

2010 májusában terepbejárásokat végeztünk tervezett 
települési szilárdhulladék lerakók rekultivációját meg
előzően. A lerakók területét természetesen minden eset
ben kommunális hulladék fedte. Több esetben a telepek 
környezete is tartósan elfedett (erdő, beépítettség) volt, 
viszont a legtöbb szeméttelep környezetében el lehetett 
végezni az értékfelmérést. 

Zagyvaszántó területén egy új leló'helyet lokalizál
tunk a Szuha-patak felett D-re emelkedő dombvonula
ton. A középkori Gyúr faluval azonosítható. 

5 7 1 . Zalacsány határa 
(Zala megye) Á. Kk 

REMÉNYI LÁSZLÓ 

A Kulturális Örökségvédelmi Szolgálat 2010 folyamán 
régészeti megfigyelést végzett a 76. sz. út rekonstrukciós 
munkálatainál. 

Meleg-hegy Dél (KÖH 76425): Szeptember 15-én 
a 30+580-30+630 km-sz. között régészeti lelőhelyet 
észleltünk az út jobb oldalán. A domboldal tükrében 6 
objektum foltja rajzolódott ki, melyek betöltése szürke 
szín(í, több közülük vörösre átégett. Az érintett terület 
a zalacsányi tavat É-ról övező Meleg-hegy legdélebbi 
részén fekszik. A régészeti leló'hely korábban ismeretlen 
volt, most lokalizáltuk. A feltárt jelenségek az Árpád
korra datálhatók, közülük a kemencék P.rnP.lhP.tő ki,  
melyek egyikének platnija kerámiatöredékekkel kira
kott, egy másikét pedig megújították. Október 11 -én a 

30+263 km-szelvénynél az út bal oldala mellett újabb 
objektumot észleltünk és tártunk fel. Az itt jelentkező 
Árpád-kori kemence mind korban, mind jellegben az 
előző hónapban feltárt objektumokkal egyezik meg, így 
ezt is idesoroltuk. 

Tilaji útelágazás (KÖH 39689): November 8-án az 
út jobb oldalán, a 31+240-31+270 km-sz. között ész
leltük a leló11elyet. A domboldalban 2 objektum foltja 
rajzolódott ki. A szürkésbarna betöltéslí foltokban 
talált kerámiatöredékek az Árpád-korra datálhatók. 
November 17-én folytatták a területen a földmunkát 
régészeti megfigyelésünk mellett, ekkor újabb 3 régé
szeti jelenség foltját tapasztaltuk a kisajátítási határon, 
a domboldal rézsűjében. A régészeti leló11ely korábban 
is ismert volt: az 1966-ban készült bevágással megboly
gatták, ekkor Müller Róbert folytatott leletmentést, 
melyen késő középkori telep- és temetőrészlet került 
napvilágra. 2008-ban Kvassay Judit végzett terepbejá
rást a 76. sz. főút rekonstrukciójához készített kulturális 
örökségvédelmi hatástanulmányhoz, akkor gyenge 
intenzitású Árpád-kori telepet lokalizált itt. A most 
észleltek alapján megállapítható, hogy a régészeti 
leló'hely kiterjedése K-i irányban nagyobb a korábban 
tapasztaltaknál. 

Munkatársak: Spolár Erika és Tóth Zoltán terepi 
asszisztensek. A geodéziai felmérést Földi Áron végezte. 

TOKAI ZITA MÁRIA 

572.  Zalaegerszeg-Kaszaháza, Papharaszt 
(KÖH 1 9 1 08 )  
(Zala megye) U,  R 
A Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága 2010. június 
8-15. és október 8-12. között próbafeltárást végzett a 
leló11elyen. A munkára a tervezett családi házas öve
zethez kapcsolódó út és közművek kiépítése miatt volt 
szükség. A kutatás érintette a majdani út és közmlívek 
6 m széles sávját és a kapcsolódó majdani vízvezeték 
telkekhez vezető bekötéseinek nyomvonalát. 

A humuszolás során objektumhoz nem kapcsolódó 
kerámiatöredékeket és paticsdarabokat figyeltünk meg, 
melyek elszórtan, és kisebb területen koncentrált jelleg
gel fordultak elő. A terület lejtős domboldalon fekszik, 
mely az utóbbi idó'kig mezőgazdasági művelés alatt állt. 
A talajerózió és a szántás következtében a leló'hely rész
ben elpusztult, csak az altalajba mélyülő objektumokat 
sikerült beazonosítani, melyek elszórtan helyezkedtek 
el a kutatott területen. 

A próbafeltárás során júniusban 8 régészeti objek
tumot találtunk. Közülük 6 a dunántúli vonaldíszes 
kultúrához (DVK), 1 a lengyeli kultúrához volt köthető. 
Egy objektumból pedig nem került elő lelet, kora nem 
volt meghatározható. 

Az októberben eló'került objektumok közül 1 a len
gyeli kultúrához köthető, 1 rézkori lehetett, 3 esetében 
pedig a jellegtelen leletek miatt csak az őskori eredetet 
tudtuk megállapítani. Az eló'került leletek túlnyomó 
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többsége kerámia és patics, de nagyon kevés csont- és 
kőeszköz pattintásából származó szilánk is eló'került. 

Munkatárs: Orha Zoltán. 

573 .  Zalaerdőd határa 
(Veszprém megye) Ró, Kö 

STRAUB PÉTER 

Szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó terepbejá
rást végeztünk Sümeg ÉNy-i részén, és a tó1e ÉNy-ra 
fekvő települések területén. A tervezett nyomvonalnak 
csak kisebb része volt bejárható. A településeket össze
kötő szakasz nagyobb része gabonaföldeken haladt át, 
amelyek területét az aratás előtt zajló terepbejárás során 
nem tudtuk átvizsgálni. Terepi megfigyelésre egyedül a 
kukoricával bevetett mezőgazdasági területek voltak al
kalmasak. A csatornahálózat települések belterületén, be
épített környezetben futó részein is csak néhány esetben, 
a házak között és az utcák mentén fekvő kisebb-nagyobb 
kukoricásokban lehetett hagyományos terepbejárást 
folytatni. Összesen 16 új lelóbelyet azonosítottunk. 

Zalaerdődtó1 DK-re a műút mentén nagy területű 
(kb. 300x500 m) római kori és középkori lelóbely több 
részletét sikerült megfigyelni (Rekettye-dűlő Nyugat, 
KÖH 75611) .  A település területén, a sportpálya DNy-i 
szomszédságában az Ady Endre utca K-i oldalán egy 
kukoricásban kis mennyiségben középkori edénytöre
dékeket gyűjtöttünk (Sportpályától Ny-ra, KÖH 75613; 
nagysága 160x110 m). A lelóbely Ny felé a szomszédos 
lakóházak területére is kiterjedhet, K felé a sportpályán 
túl már nem észleltük nyomát. 

Munkatárs: Koller Melinda régész. 

57Li . Zalagyömörő határa 
(Veszprém megye) B, Kö, Kk 

Kov Ács FERENC 

Szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó terepbe
járást végeztünk Sümeg ÉNy-i részén, és a tó1e ÉNy-ra 
fekvő települések területén. A tervezett nyomvonal csak 
kisebb része volt bejárható, nagyobb része gabonaföl
deken haladt át, amelyek területét az aratás előtt zajló 
terepbejárás során nem tudtuk átvizsgálni. Terepi meg
figyelésre egyedül a kukoricával bevetett mezőgazdasági 
területek voltak alkalmasak. A belterületeken, beépített 
környezetben futó részeken is csak néhány esetben, a 
házak között és az utcák mentén fekvő kisebb-nagyobb 
kukoricásokban lehetett hagyományos terepbejárást 
folytatni. Összesen 16 új lelóbelyet azonosítottunk. 

Zalagyömörőtó1 DK-re, a 84. sz. főút DNy-i oldalán, 
egy ÉNy-DK irányú vízfolyás D-i partját követő ala
csony dombháton késő középkori kerámiatöredékeket 
találtunk (Kisgyömörei-díílő II. KÖH 75581).  A vízfolyás 
É-i oldalán 350 m szélességben gyűjtöttünk intenzív 
sfü(íségben előforduló késő középkori edé.nyt.öreclP.kP.ket 
és kisebb számban bronzkori töredékeket. Ez a terület 
a középkori Gyömöre faluval azonosított Kisgyömörei-

dűlő (KÖH 9831) lelóbelyhez tartozik, amely regisztrált 
méreténf.I :i tP.repi megfigyelés alapján jóval nagyobb és 
Ny-i irányban egészen a 84. sz. főútig terjed. A település 
É-i részén a Bertényi-ároktól Ny-ra, a katolikus temp
lomtól ÉK-re, a Fő út és az Árpád utca által közrefogott 
dombon középkori leló11elyet észleltünk egy kb. 200x200 
m nagyságú területen (Templomtól ÉK-re, KÖH 75583). 
Középkori edénytöredékeket találtunk a település D-i 
szélén, a Kisfaludy utca D-i végénél kezdődő kukoricás
ban (KÖH 75585), nagysága 180x100 m, és a Gógánfa 
felé kivezető m(íút D-i oldalán is (Gógánfai úttól D-re, 
KÖH 75587), nagysága 200x100 m. 

Munkatárs: Koller Melinda régész. 

575.  Zalaszántó, Tátika-vár 
(KÖH 1 2 505)  
(Zala megye) Kk 

Kov Ács FERENC 

A Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága a Kulturális 
Örökségvédelmi Szakszolgálat megbízásából 2010. ápri
lis 29. és június 29. között műemléki helyreállítást meg
előző régészeti feltárást folytatott a várrom területén. 
A 2001-ben induló állagmegóvó munkálatok 2002-ben 
régészeti, 2003-ban pedig építészettörténeti kutatással 
egészültek ki, 2006-ban azonban megszakadt a munka. 

A 2010. évi ásatás három területen folyt: a Ny-i 
körítőfalak mentén, az É-i oldalazó bástya Ny-i felében, 
valamint a boltozatos helyiségtó1 K-re eső falak tövében. 
Összesen 10  szelvényt nyitottunk, melyekben 33 stra
tigráfiai egységet különítettünk el. 

A Ny-i körítőfalakat 6 szelvénnyel kutattuk. Az É-i és 
a Ny-i várfalak külső oldalán teljes hosszúságban eltávo
lítottuk a helyenként 2 m vastagságban felhalmozódott 
omladékréteget, a D-i oldalon pedig 2-3 méterenként 
megkerestük a falsíkot. Az É-i fal mentén közvetlenül a 
sziklára rakott nagyméretű, szabályos kváderkövekkel 
támasztották meg a falat. A legtöbb leletanyag - 15-16. 
századi kerámia és kályhaszemtöredékek, faragott kö
vek, továbbá egy női fejet formázó vasfogantyú - a késő 
középkori járószint feletti rétegbó1 került elő. Két össze
illő ablakkeret töredéke alapján feltételezhető, hogy az 
É-i várfalon az ÉNy-i saroktól kb. 6,7 m-re a ma álló falak 
felett egykor ablak lehetett, míg az É-i bástyától Ny-ra 
4,85 m-re az omladék elhordása után egy 55 cm széles 
szellőző vagy ablak nyílását találtuk meg. A körítőfalak 
szélességének és a DNy-i sarok meghatározására a falak 
belső oldalán három kisméretű szelvényt nyitottunk. 
A DNy-i sarok belső indításától É-ra 85 cm-re a Ny-i falon 
szintén egy kisméretű, 40 cm széles ablaknyílás került 
elő az álló falak tetején. Falkutatásaink alapján megál
lapítható, hogy a Ny-i körítőfalak síkja megközelító1eg 
egyenes vonalú, törést nem tapasztaltunk. 

Jelentős eredményeket értünk el az É-i oldalazó bás
tya Ny-i felének bontása során. A bástya belső részébó1 
eltávolítottuk a felső, helyenként 2 m vastagságú törme
léket, melynek következtében a Ny-i határoló falon egy 

Lj08 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010 

1,46 m széles ajtó bontakozott ki. Sárgás színű, kavicsos 
sóderrel kevert, bazalttörmelékes betöltése arra utal, 
hogy az ajtót folyamatosan használták, nem falazták be. 
Külső frontját a VII. szelvénnyel kutattuk meg; az ajtó 
D-i oldalán in situ eló'került élszedett szárkövek, vala
mint számos további ledó1t szemöldök- és keretkő azt 
bizonyítja, hogy az ajtó külső oldala kereteit volt. Az ajtó 
belső oldalán többszörösen megújított küszöbkiképzést 
figyeltünk meg. 

Munkatárs: Simmer Lívia. 

576. Zalavár határa 
(Zala megye) Ró 

VÁNDOR LÁSZLÓ 

2010 februárjában terepbejárást végeztünk Sármellék 
és Zalavár külterületén, a volt szovjet katonai repülőtér 
területén és környezetében a tervezett kármentesítést 
megelőző hatástanulmány részeként. A bozóttal sűrűn 
benőtt, részben beépített repülőtér területén viszonylag 
kevés lehetőségünk nyílt a vizsgálódásra, de végigjártuk 
a repülőtér határain lévő szántott területet is. 

Zalavár területén az egykori katonai terület bejárá
sakor sikerült azonosítanunk a repülőtér golyófogóját is, 
ennek segítségével el tudtuk végezni a Repülőtér (KÖH 
1 1402) lelónely kiterjedésének pontosítását. A repülő
tértó1 Ny-ra, a Zala-völgy felé lejtő domboldal teraszosan 
kiemelkedő részén 6-8 db római kerámiát találtunk: 
Ürmöspuszta (KÖH 12523) . 

577 .  Záhony, Vasútállomástól délre 
(KÖH 57523 )  
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) B,  Á 

STIBRÁNYI MÁTÉ 

Záhony térség belső közúti infrastruktúrája összehangolt 
fejlesztésének beruházásai tették szükségessé a lelónely 
megelőző feltárást. A lelónely Záhony város határától 
D-re egy kisebb kiemelkedésen található. A Tisza a 
területtó1 nem messze fordul meg, a szabályozás előtt 
az ásatás területe valószínűleg a folyó árterébe esett. 
A korábbi útépítések során a lelónely sérült. Az ásatást 
2010. június 14. és augusztus 6. között végeztük, össze
sen 6638 m2-t tártunk fel. 

A legkorábbi időszak a bronzkori Gáva-kultúrába 
sorolható, az ide tartozó objektumok az ásatás teljes 
területén megtalálhatók. Többségük telepjelenségként 
értelmezhető, de egy temetkezést is feltártunk. Egy 
négyszögletes gödörben könnyen málló patics volt, 
valószínűleg egy leégett ház omladéka. A gödrök több 
esetben nagy mennyiségű kerámiát tartalmaztak, szür
kés-feketés színűek, több esetben kannelúrás díszítés 
figyelhető meg rajtuk. A sírban a halottat zsugorított 
pozícióban helyezték a sírgödörbe, a csekély számú 
melléklet alapján (egy darab hrnnz fiilhevaló) hronz
korra keltezhető. 

Az ásatás Ny-i végében egy kisebb gödörbó1 lassúko
rongolt, hullámvonal-köteggel díszített kerámia került 
elő. Bár térben és idóben tág körben terjedt el ez a fajta 
kerámia típus, a kora Árpád-kon-a keltezhető. A datálást 
nehezíti, hogy ebbó1 a korszakból más leletanyag nem 
ismert a lelónelyről, így csak egy késóbbi, a környéken 
végzett ásatás segítségével határozhatjuk meg pontosan 
a lelónely pontos korát. 

A leletanyag a nyíregyházi Jósa András Múzeumba 
kerül elhelyezésre. 

Munkatársak: Kriveczky Béla régész, Szász Csaba, 
Krizsanovszki Máté, Ligeti Gábor technikusok. 

578. Zákányszék, Tar-dűlő 
(KÖH -462 1 3 )  
(CsongrM megye) Sza, Kö 

Kiss CSABA KÁLMÁN 

2010. március 3-án megelőző feltárást végeztünk a 
lelónelyen. Az ÉNy-DK tengelyű szelvény hosszúsága 
10, szélessége 9 m volt. A rendkívül nehéz időjárási 
körülmények (hóolvadás, esőzés) között végzett fel
tárás során 3 objektum került elő. Két gödör a beló1e 
előkerült leletanyag alapján a középkorra keltezhető. 
A harmadik objektum egy a szarmata korra datálható, 
D-É tájolású csontvázas sír volt, melyet még a szarmata 
korban kiraboltak. 

579. Zákányszék határa 
(Csongrád megye) Sza, A, Á, Kö 

PALUCH TmoR 

A Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízháló
zatának fejlesztése beruházás kapcsán 2010. augusztus 
30. és szeptember 8. között végeztünk terepbejárást. 
A vizsgálat tárgya a Zákányszék DK-i részén tervezett 
átemelőtó1 induló és a Mórahalmon már meglévő szenny
víztelepig tartó mintegy 9,7 km hosszúságú nyomvonal 
volt. Ez csaknem teljes egészében külterületen található, 
leszámítva a zákányszéki átemeló11öz vezető mintegy 
500 m-es belterületi szakaszt. A 20-20 m szélességben 
vizsgált nyomvonalnak mindössze 18-20%-a bizonyult 
bejárásra alkalmasnak. 

A munka során egy korábban már ismert lelónelyet 
érintettünk (Halász/ea-dűlő XIX., KÖH 46214), melynek 
kiterjedését módosítottuk, területén szarmata kori le
letanyagot gyűjtöttünk. Emellett 4 új területen felszíni 
telepnyomot lokalizáltunk: Mórahalmi határút III. (KÖH 
75109), Jámbor/eai csatornától D-re (KÖH 751 1 1), Jám
borka (KÖH 751 13), Fran/e-tanyától K-re (KÖH 75115). 
Ezek - a gyűjtött kerámiaanyag alapján - Árpád-kori; 
avar, Árpád-kori; középkori, ill. Árpád-kori-középkori 
leló'helyek. 

Munkatársak: Bárdos Nándor, Kovács Sándor, Né
meth Dániel, Szabados György technikusok. 

PARDITKA GYÖRGYI 
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580. Zsana, Eresztő-Csatornapart 
( KÖH 7 32 1 1 )  
( Bács-Kiskun megye) Ő, Sza, Á 
A zsanai önkormányzati intézmények és a kertészet ter
málvízzel való ellátására vonatkozó beruházás kapcsán 
2010. február 22-én végeztünk terepbejárást. A vizsgá
landó terület Zsana bel- és külterületét 7 km hosszan 
érintette. A tervezett nyomvonal belterületen a meglévő 
utcahálózatot követte, külterületen földutak mellett 
haladt. A nyomvonal mindkét oldalát 20-20 m szélesség
ben vizsgáltuk. Összességében a külterületi szakasznak 
mindössze-30 %-a bizonyult hatékony terepi vizsgálatra 
alkalmasnak. A fedettség jellege (nagyobbrészt erdő, 
rét) miatt újabb terepbejárás esetén sem számolhatunk 
számottevően pontosabb eredményekkel. 

A munka során két, már ismert lelónelyet érintet
tünk (Eresztő-Zöldhalom I., II.), továbbá egy új leló11e
l yet és két régészeti érdeklí területet lokalizáltunk. 
A lelónelyen őskori, szarmata, Árpád-kori leletanyag 
került elő; a régészeti érdek(í terülteteken őskori és 
szarmata szórvány kerámiát találtunk. 

Munkatársak: Kovács Sándor, Rózsa Gábor, Pál 
Róbert technikusok. 

58 1 .  Zsámbok, Közép-dűlő 
(KÖH 26528) 
(Pest megye) B,  LT, Á 

p ARDITKA GYÖRGYI 

A Zsámbok-Kóka közötti 3105 jellí út felújítása során 
a 21+074-21+346 szakaszon a földmunkák érintették 
a lelónely területét. 2009 szeptemberében régészeti 
megfigyelés mellett lehumuszolták a beruházással érin
tett 1770 m2 kiterjedéslí felületet (025, 026/1-2 hrsz.), 
melybó1 1400 m2 bizonyult régészetileg érintettnek. 
A megelőző régészeti feltárást 2010. március 2-9. közt 
végeztük el. 

A lehumuszolt felszínen egyenletesen helyezkedtek 
el a régészeti objektumok: 13 régészeti jelenséget tártunk 
fel. Előkerült 1 földbe mélyített építmény, 1 szabadtéri 
sütó'kemence, 1 kút, 3 gödör és 5 árok. 

Az ívelt falú, kissé egyenetlen aljú, szabálytalan 
téglalap alakú, viszonylag nagyméretlí, földhe mf!lyített 
építmény betöltése egyréteglí volt: laza barna talaj, ke
vés sárga agyaggal keverve. Alján letaposott járószintet 
találtunk. Északkeleti és délnyugati oldalfala mellett 
egy-egy kerek cölöphely került elő. Délnyugati felében, a 
járószinten szürke, korongolt, bikónikus, germán jelleg(í 
edényt találtunk. Peremét leszámítva teljesen ép volt. 
A ház betöltésében ezenkívül több késő szarmata kori, 
szürke fazéktöredéket, ill. néhány (valószín(íleg másod
lagosan bekeveredett) kelta kori edénytöredéket, kevés 
állatcsontot és sok csigát találtunk. 

A lakóépítmény mellett helyezkedett el egy mun
kagödörrel is ellátott szabadtéri kemence. Szabálytalan 
kör alakú, a sárga agyagba vájták, oldala méhkas alakú, 
tapasztott. Alján szürkésbarnára égett, jó megtartású, vi
szonylag ép sütőfeli.iletet találtunk. Boltozata 30-40 cm 
magasan megmaradt. A kemence és a munkagödör be
töltése megegyezett: paticsszemcsékkel és sárga agyag
foltokkal kevert, laza, barna talaj. A kemence belsejébó1 
eló"kerültek a beszakadt boltozat vörösen átégett darabjai 
is. A kemence szája előtt többszörösen rétegződött az 
égetőtérbó1 kikotort hamu. A munkagödör DK-i sarká
ban másodlagosan kialakítottak egy kisebb tlízhelyet 
is. A betöltésben bronzkori cserepek mellett egyetlen 
Árpád-kori fazéktöredéket találtunk. 

A gödrök egyszerlí, egyréteglí beásások voltak, na
gyon kevés leletanyaggal. Az 5. sz. gödörben bronzkori 
kerámiatöredékeket találtunk. A lehumuszolt felületen 
több keskeny, egyosztatú, sekély árkot bontottunk ki, 
amelyek a közös metszetfalak tanúsága alapján egyide
j(íleg voltak használatban. Jellegében eltért ezektó1 a 2. 
sz. árok, amelyet több méhkas alakú beásással tagoltak. 
Leletanyaga a többi árokhoz viszonyítva gazdag volt: 
bronzkori kerámiatöredékek és sok állatcsont került 
elő beló1e. 

Munkatársak: Bíró István, Márkus Balázs régész
technikusok, Érdi Benedek geodéta. 

RÁCZ TIBOR ÁKOS 
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